
  

 

 
 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PATIENTER 

MED METICILLINRESISTENTA STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

REGISTERED NURSES’ EXPERIENCE OF CARING FOR 

PATIENTS WITH METICILLIN-RESISTENT STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examinationsdatum: 2015-01-13 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Kurs: 42 

Författare: Anna Schefström Handledare: Karin Casten Carlberg 

Författare: Linus Söderberg Examinator: Margareta Westerbotn 



     

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Sedan 1950-talet har meticillinresistenta Staphylococcus aureus orsakat stora problem 

inom hälso- och sjukvården och är idag en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna 

som skapar stort lidande. Basala hygienrutiner är den enskilt viktigaste åtgärden för att 

förhindra smittspridning. Sjuksköterskan kan uppleva oro och rädsla vid omvårdnad av 

patienter med meticillinresistenta Staphylococcus aureus. Detta kan påverkas av hennes 

kunskap och tidigare erfarenheter.  

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

meticillinresistenta Staphylococcus aureus. 

 

 

Metod  
 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod. En halvstrukturerad intervjuguide användes 

som stöd vid intervjuerna. Sex intervjuer genomfördes. Analys av insamlat material 

genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

 

Resultat 
 

Sjuksköterskornas upplevelse påverkades av tidigare kunskap och erfarenhet. Rutiner och 

riktlinjer ansågs viktiga för att säkert kunna bedriva en patientsäker vård men dessa 

påverkade omvårdnadskvaliteten för patienten. Tillgänglig information ansågs bristfällig 

vilket kunde leda till osäkerhet hos sjuksköterskorna om vad som gällde. 

Arbetsbelastningen ökade och orsakade stress hos sjuksköterskorna när patienter med 

MRSA vårdades på avdelningen, kohortvård ansågs vara den främsta orsaken till detta.  

 

 

Slutsats 
 

Omvårdnad av patienter med MRSA är resurskrävande vilket skapar en ökad 

arbetsbelastning. Sjuksköterskorna saknade kortfattad information om rutiner och 

riktlinjer. Brister i följsamheten till rutiner och riktlinjer uppstod när det inte fanns 

tillräckligt med personal.  

 

Nyckelord: MRSA, Staphylococcus aureus, upplevelser, sjuksköterska. 
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INLEDNING 

Vårdrelaterade infektioner (VRI), tidigare även kallat sjukhussjuka är infektioner som 

förvärvas under en sjukhusvistelse (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & 

Stubberud, 2011). En av de vanligaste orsakerna till en VRI är bakterien Staphylococcus 

aureus. Bakterien som är vanligt förekommande vid bland annat infektioner i sår och 

kvarliggande invasiv utrustning har orsakat stora problem på sjukhus sedan 1950-talet. För 

att behandla infektioner finns olika typer antibiotika. Ett problem är att bakterier kan 

utveckla resistens mot antibiotika (Weston, 2013). Staphylococcus aureus som har 

utvecklat resistens mot alla typer av betalaktamantibiotika kallas för meticillinresistent 

Staphylococcus aureus (MRSA) (Socialstyrelsen, 2007). Orsaker till spridning av patogena 

bakterier så som Staphylococcus aureus är först och främst brister i handhygien. Andra 

bidragande faktorer inom hälso- och sjukvården är kunskapsbrister hos personal och 

patienter, högt arbetstempo och ökad användning av antibiotika (Andreassen et al., 2011).   

 

Sjuksköterskans upplevelse av och kunskap om MRSA påverkar omvårdnaden av dessa 

patienter (Andersson, Andreasen, Lindholm & Fossum, in press). Patienter som drabbats 

av MRSA kan uppleva att de får sämre vård än andra och kan känna sig kränkta och 

stigmatiserade (Skyman, Thunberg & Hellström, 2010). Kunskapsbrister, olämplig eller 

vilseledande information från personal kan skapa allvarliga konsekvenser för patienter och 

deras närstående genom att orsaka rädsla och isolering. God kunskap och att ge korrekt 

information om MRSA minskar smittspridning och ingjuter trygghet hos patienter 

(Andersson, Lindholm & Fossum, 2011).  

 

Historik 

När Alexander Fleming år 1928 upptäckte penicillinet var det startskottet för det som kom 

att förändra förutsättningarna för behandling av infektioner och infektionssjukdomar i 

grunden. Efter vidareutveckling av Flemings upptäckt började penicillin användas inom 

klinisk praktik på 1940-talet. Strax efter att penicillinet började användas kom de bakterier 

man behandlade mot att utveckla resistens. För att komma runt problemen med resistens 

utvecklades penicilliner som var stabila mot enzymet penicillinas, det som gör antibiotikan 

verkningslös. Meticillin är ett sådant penicillin och det introducerades år 1959. Det första 

fallet av meticillinresistenta bakterier upptäcktes år 1961. Under 1960- och 1970-talet blev 

resistens ett allt större problem för att under 1980-talet formligen explodera (Weston, 

2013). 

 

Immunförsvaret 

Vår hud och våra slemhinnor är i ständig kontakt med omvärlden och därmed alla 

mikroorganismer vi kommer i kontakt med. De fungerar som barriärer som begränsar 

antalet patogena mikroorganismer som tar sig in i kroppen och kan liknas vid en första 

försvarslinje. Huden är ogästvänlig och så länge den är intakt mycket svår för 

mikroorganismer att tränga igenom. Endast 10 till 15 procent av alla infektioner sker via 

huden. Slemhinnorna är mer utsatta och cirka 85 till 90 procent av alla infektioner sker via 

någon slemhinna (Melhus, 2010).     
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Normalflora 

En vuxen människa är värd till cirka 1014 bakterier, vilket är fler än antalet egna celler. Den 

normala bakteriefloran utgör ungefär två kilogram av en vuxen människas kroppsvikt 

(Melhus, 2010). Bakterierna i normalfloran har viktiga uppgifter som att konkurrera med 

patogena bakterier om samma plats och näringsämnen, vilket hämmar tillväxten av de 

patogena bakterierna. De bakterier som ingår i normalfloran på huden bryter ner talg som 

utsöndras från svettkörtlar och talgkörtlar. När talgen bryts ner bildas fettsyror detta sänker 

hudens pH vilket begränsar bakterietillväxten (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad 1998). 

 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus är en vanligt förekommande bakterie som 10 till 40 procent av 

vuxna bär på. Bakterien som även kallas det gula varets bakterie är den vanligaste orsaken 

till variga sårinfektioner. Den orsakar vanligen infektioner i hud, mjukdelar, leder och 

skelett. Hos individer med nedsatt immunförsvar kan den orsaka svåra infektioner som ofta 

kräver antibiotikabehandling och den är en av de mikroorganismerna som oftast orsakar 

sepsis (Melhus, 2010).  

 

Antibiotika 

Antibiotika är antimikrobiella läkemedel som syftar till att angripa viktiga strukturer och 

funktioner hos bakterier utan att skada kroppens egna celler, genom så kallad selektiv 

toxicitet. Ingen antibiotika är så specifik att det enbart påverkar den infektionsorsakande 

bakterien, även kroppens normalflora påverkas vilket förändrar balansen i kroppens 

immunförsvar och gör människan mer sårbar (Melhus, 2010). Antibiotika klassificeras 

efter vilket effekt den har på bakterien. De kan störa cellväggssyntesen, upplösa 

cellmembranet, hämma proteinsyntesen eller hämma folsyrasyntesen och fungera som en 

antimetabolit. De antibiotika som stör cellväggsyntesen genom att hindra bildandet av 

cellväggen eller försvaga den kallas för betalaktamantibiotika och till detta räknas 

penicilliner och cefalosporiner (Weston, 2013). 

 

Resistensutveckling 

Bakterier är cellulära prokaryoter, vilket innebär att det är en cell utan cellkärna där 

deoxiribonukleinsyra (DNA) flyter omkring fritt i cellen. DNA i en prokaryot cell är mer 

sårbart än hos celler som har en cellkärna. Detta medför också att bakterierna lätt kan 

utbyta genetiskt material med andra bakterieceller i omgivningen (Melhus, 2010). 

 

Det finns fyra olika sätt som en bakterie kan bli okänslig eller resistent mot antibiotika, 

mutation, transduktion, transformation och konjugation. Mutation innebär att arvsanlagen 

felaktigt kopieras vid celldelning, alla mutationer leder dock inte till resistens. En mutation 

med sådan effekt sker under behandling med antibiotika så kan det leda till att den 

muterade bakterien förökar sig och konkurrerar ut de bakterier som antibiotikan har effekt 

emot. Transduktion innebär att bakteriofager, virus som endast angriper bakterier överför 

nytt DNA till bakterien. Det är dock ovanligt att detta leder till resistensutveckling. 

Transformation är en process där bakterier plockar upp DNA med resistensgener från 

omgivningen vilka sedan förs in i den egna kromosomen. Konjugation innebär att genetiskt 

material förflyttas från en bakterie till en annan via speciella vidhäftningsmolekyler 

(Melhus, 2010).   
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Antibiotika mot MRSA 

Staphylococcus aureus har utvecklat resistens mot all betalaktamantibiotika 

(Socialstyrelsen, 2010) men trots detta finns det andra typer av antibiotika som har effekt 

mot MRSA. I framtiden kommer dock resistens utvecklas även mot dessa antibiotika, 

därav finns ett behov att ta fram nya mediciner som kan behandla infektioner orsakade av 

MRSA. Utvecklingstakten av nya antibiotika har saktat in vilket har flera orsaker. En orsak 

är att i takt med ökad resistensutveckling mot befintlig antibiotika krävs nya sätt att angripa 

bakterien och därmed mer avancerad och resurskrävande forskning. En annan orsak är att 

det saknas ekonomiska incitament för läkemedelsbolagen att utveckla nya antibiotika 

(Braine, 2011). 

 

Tillfälligt bärarskap 

Vid kontakt med MRSA kan tillfälligt så kallat transient bärarskap eller MRSA-

kontamination uppstå. Detta innebär att bakterien tillfälligt finns i luftvägarna utan att 

bärarskap etableras. Vid enstaka positivt prov i näsa eller svalg måste ett negativt prov tas 

en till två veckor efteråt för att kunna klassas som tillfällig bärare. Personen i fråga får inte 

heller ha varit infekterad med MRSA för att definieras som tillfällig bärare 

(Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2010). 

 

Bärarskap av MRSA 

En person som är bärare av, det vill säga koloniserad av, MRSA behöver inte ha några 

kliniska symtom. För att klassificeras som bärare räcker en positiv provtagning från 

perineum eller en hudskada. Även positivt prov vid mer än ett tillfälle, oavsett 

provtagningsställe, innebär att personen är bärare. Personer infekterade med eller tidigare 

infekterade av MRSA räknas också som koloniserade (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Smittskydd och förhindrandet av smittspridning 

I Sverige är MRSA sedan år 2000 en anmälningspliktig sjukdom och hör sedan år 2004 till 

de allmänfarliga sjukdomarna och kontrolleras därmed enligt Smittskyddslagen (Svensk 

Författningssamling [SFS], 2004:168; Socialstyrelsen, 2006). Då personer som har ett 

tillfälligt bärarskap eller är koloniserade med MRSA är högst bland patienter och personal 

på sjukhus (Andreassen et al., 2011) är det viktigaste arbetet för förebyggande av smitta 

det som sker i den patientnära vården, och idag även i hög utsträckning av patienterna 

själva (Melhus, 2010). 

 

Vårdhygien 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) avser åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet för hälso- och sjukvården i 

Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ett krav för att 

uppnå detta är att vården skall vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Konkret måste 

vårdgivaren vidta alla de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven. Detta innebär att det 

skall finnas tillgång till adekvat utrustning och material, möjlighet för utbildning i 

vårdhygien för all vårdpersonal, samt att det ska finnas vårdhygienisk expertis tillgänglig. 

 

Basala hygienrutiner 

Basala hygienrutiner är den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning 

inom sjukvården och ska kontinuerligt tillämpas av all sjukvårdspersonal (Melhus, 2010). 
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Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården är skyldig att följa de föreskrifter som rör 

basala hygienrutiner som finns i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS, 2007:19). 

De basala hygienrutinerna syftar till att begränsa risken för att smittor sprids och ska 

tillämpas vid alla undersökningar, behandlingar och omvårdnad samt vid annan 

direktkontakt med patienter. Föreskrifterna rör handhygien och hur man använder adekvat 

skyddsutrustning, så som skyddshandskar och plastförkläden för engångsbruk på ett 

korrekt sätt, samt att arbetskläder skall vara kortärmade och bytas varje dag eller oftare vid 

behov (SOSFS, 2007:19). 

En studie av de Wandel, Maes, Labeau, Vereecken och Blot (2010) visade att 

sjuksköterskor var medvetna och övertygade om hygienrutinernas nödvändighet och 

effektivitet i förhindrandet av smittspridning, men trots detta underskattade de 

konsekvenserna av dålig följsamhet. de Wandel et al. (2010) menar att fast sjuksköterskan 

har goda kunskaper och miljön där hon arbetar har optimala förutsättningar att följa de 

basala hygienrutinerna så är dessa inte avgörande för följsamheten. Beteendemässiga 

faktorer som negativ attityd och låg självsäkerhet i sin yrkesroll visade sig vara den mest 

betydande faktorn för dålig följsamhet. Loeb et al. (2003) visade att goda förutsättningar så 

som ökad personalstyrka och ökad tillgänglighet till handtvätt och handsprit minskar 

smittspridning. 

 

MRSA i vården 

Spridning av MRSA 

MRSA sprids genom direkt och indirekt kontaktsmitta men kan även spridas genom små 

partiklar hud som en luftburen smitta. Direkt kontaktsmitta betyder att en patogen 

mikroorganism sprids från smittkällan direkt till en mottaglig individ från slemhinnan eller 

huden hos den smittade till den mottagande individens hud eller slemhinna. Indirekt 

kontaktsmitta är när smitta sker via ett mellanled, till exempel från en patient med smitta 

via personalens händer och kläder eller via döda ytor och föremål till en annan patient. 

Luftburen smitta sprids via luftströmmar och kan därmed smitta mellan olika vårdsalar 

(Melhus, 2010). Staphylococcus aureus inklusive MRSA kan överleva i flera månader på 

döda ytor. Detta innebär att ju längre en bakterie finns på en yta desto längre utgör den ett 

hot mot mottagliga patienter och personal i hälso- och sjukvården (Kampf, Schwebke & 

Kramer, 2006).  

 

Riskfaktorer är olika former av hudskador så som sår eller eksem, kvarliggande kateter, 

annan urinavledningstyp, infarter som exempelvis perifer venkateter, central venkateter, 

stomi och hudinfektioner som misstänks vara orsakade av Staphylococcus aureus. Andra 

riskfaktorer är om patienten under de senaste sex månaderna haft kontakt med sjukvård 

utomlands, som patient, närstående eller personal. Även att ha närstående eller husdjur 

med MRSA utgör riskfaktorer (Smittskydd Stockholm, 2012). 

 

Sjukvårdspersonal och MRSA 

Sjukvårdspersonal befinner sig i riskzonen att ådra sig MRSA och riskerar att föra det 

vidare till patienter. Regeringen har satt som mål att inga okända bärare av MRSA ska 

förekomma inom vård och omsorg och att ingen smitta inom denna verksamhet ska ske. 

Det är därför viktigt att tidigt upptäcka och därefter korrekt handlägga personal som är 

koloniserade med MRSA. När misstanke finns om att personal blivit bärare av MRSA ska 

provtagning utföras (Socialstyrelsen, 2007). 
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Detta behöver inte utföras på personal utan riskfaktorer om de har vårdat patienter med 

känd MRSA förutsatt att vården har genomförts enligt fastställda riktlinjer. MRSA-prov 

ska aldrig tas i direkt anslutning till ett arbetspass utan helst efter några dagars ledighet 

eftersom den anställde kan vara kontaminerad med MRSA utan att vara koloniserad 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Rutiner avseende personal med MRSA 

Det är vanligt att den anställde känner oro och har många frågor vid ett positivt MRSA-

prov. Läkaren som begärt provtagningen ska vid positivt fynd utan dröjsmål remittera den 

anställde för kompletterande utredning och behandling till läkare med goda kunskaper om 

MRSA. I väntan på detta ska den anställda vara avstängd från patientnära arbete. Den 

remitterade läkaren ska även göra en smittskyddsanmälan, även om det senare 

framkommer att den anställde endast varit kontaminerad av MRSA. Personal som blivit 

smittad med MRSA och misstänker att det inträffat på arbetsplatsen ska enligt 

arbetsmiljölagstiftningen skyndsamt anmäla detta till arbetsledningen (Socialstyrelsen, 

2007). 

 

Personal som är bärare av MRSA kan dock utföra patientnära arbete om denne inte har 

några individberoende riskfaktorer eller arbetar på en riskenhet. Det är den behandlande 

läkaren som bedömer om det föreligger några individberoende riskfaktorer. Det är också 

den behandlande läkare som avgör i enlighet med smittskyddslagen (SFS, 2004:168) vilka 

eventuella restriktioner i patientnära arbete som ska gälla för arbetstagaren. Läkaren 

genomför även en individuell bedömning om behandling för att få bort MRSA så kallad 

eradikeringsbehandling ska genomföras. Riskenheter är avdelningar där patienterna är 

särskilt mottagliga för MRSA och risken för smittspridning är stor. Exempel på riskenheter 

är transplantationsavdelning, neonatalavdelning, intensivvårdsavdelning och 

hemodialysenhet. Personal koloniserade av MRSA måste lämna flera negativa prover i 

följd för att kunna återgå till patientnära arbete så länge de arbetar på en riskenhet 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Rutiner avseende vård av patienter med MRSA 

Patienter som har riskfaktorer ska vid inskrivning till alla former av slutenvård, 

hemsjukvård och särskilda boenden provtas för MRSA genom provtagningsodling. 

Samtliga instanser inom vård och omsorg är skyldiga att utan fördröjning erbjuda patienter 

koloniserade av MRSA det omhändertagande deras tillstånd kräver (Socialstyrelsen, 2010). 

Patientens behov av vård är det som i första hand skall avgöra hur patienten skall vårdas. 

Vid allt omvårdnadsarbete ska basala hygienrutiner tillämpas. Personal som har 

riskfaktorer så som sår, eksem eller andra hudskador bör inte delta vid vård och omvårdnad 

av patienter med MRSA (Smittskydd Stockholm, 2012).  

 

Patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA ska i första hand vårdas på enkelsal med 

tillgång till egen toalett och dusch. Kohortvård ska tillämpas vilket innebär att personal 

avdelas för att endast vårda patienter med samma smitta under sitt arbetspass (Smittskydd 

Stockholm, 2012). God följsamhet till kohortvård är viktigt då det finns en stor risk att 

patienter blir koloniserade av MRSA om de vårdas av personal som samtidigt vårdar 

patienter som har MRSA (Geva et al., 2011). Thorstad, Sie och Andersen (2011) menar att 

det kan bli problematiskt att tillämpa kohortvård och isolering av patienten om lokaler och 

vårdutrymmen inte uppfyller kraven. Patienten skall tvätta och desinfektera sina händer 

innan och efter måltid samt efter toalettbesök. Personal hjälper patienten om denna inte kan 

utföra detta på egen hand (Smittskydd Stockholm, 2012).   
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Besökare skall informeras om hygienrutiner så som desinfektion av händer innan och efter 

besök och vid deltagande i omvårdnadsarbete skall dessa även informeras om basala 

hygienrutiner (Smittskydd Stockholm, 2012).   

 

Konsekvenser av MRSA 

Nixon, Jackson, Varghese, Jenkins och Taylor (2006) visade i sin studie att MRSA-

infektioner bidrar till ökade vårdtider och ökade kostnader, samt att det ökar dödligheten 

hos patienterna. Patienter med MRSA-infektioner har i genomsnitt 50 dagar längre vårdtid, 

19 dagar längre behandlingstid med antibiotika och 26 dagar längre behandling med 

vakuum-terapi.  

 

Gustafsson, Melander och Johansson (2013) påvisade att orsaken till smittspridning med 

största sannolikhet kunde relateras till bristande följsamhet av basala hygienrutiner, 

kontaminering av omläggningsmaterial och vårdrum. Studien av Nixon et al. (2006) visade 

att implementering av ett åtgärdsprogram där varje patient testades för MRSA-infektion 

vid inskrivning och vårdades utifrån principen att det förelåg ett bärarskap tills provsvaret 

visade motsatsen. Detta minskade prevalensen av sjukhusbunden smitta upp till 70 procent. 

I linje med Nixon et al. (2006) menar Gustafsson et al. (2013) att smittspridning förebyggs 

genom maximal följsamhet till basala hygienrutiner vid alla patientbesök, samt goda 

rutiner gällande materialhantering, städning och rengöring av ytor. 

 

Upplevelser hos patienter med MRSA 

Patienter med MRSA kan ofta uppleva sig som mer sårbara och utsatta än andra patienter 

(Skyman et al., 2010). För att minska risken för smittspridning inom slutenvård bör 

patienter med MRSA vårdas på enkelsal och isoleras från övriga patienter (Smittskydd 

Stockholm, 2012). Isolering kan leda till känslor som rädsla, ilska, frustration och skuld 

hos patienten (Barratt, Shaban, & Moyle, 2010). Patienter upplever att de får en minskad 

social kontakt med sjukvårdspersonal och att kontakten begränsades till allra 

nödvändigaste medicinska eller omvårdnadsrelaterade åtgärderna. Oprofessionellt 

bemötande och särbehandling från personal kan upplevas som stigmatiserande (Skyman et 

al., 2010). De flesta patienterna förstår att isolering är nödvändig för att undvika att smitta 

andra. Isolering från övriga patienter kan påverka omvårdnadens kvalitet negativt och även 

bidra till en känsla av minskad autonomi hos patienten (Barratt et al., 2010). Patienter med 

MRSA upplever att de kan hindras att få samma vård som andra patienter och därmed ges 

de inte samma möjlighet till läkning och återhämtning (Skyman et al., 2010). I en studie av 

Thorstad, et al. (2011) ansåg sjuksköterskorna att de etiska svårigheterna som uppstod i 

relation till isolering var det som var svårast att hantera.  

 

Patienterna är ofta medvetna om vikten av välfungerande hygienrutiner, de är också 

uppmärksamma på när personalen missköter rutinerna. Detta skapar ofta en ilska eller 

frustration hos patienterna gentemot personalen. Personlig skyddsutrustning och isolering 

anses nödvändig men kan ibland upplevas som kränkande eller stötande (Skyman et al., 

2010). Även patienterna i studien av Barratt et al. (2010) var bekymrade över att 

personalen var inkonsekvent i användningen av den personliga skyddsutrustningen.  

 

I en studie av Easton et al. (2009) undersöktes kunskapen om och förståelsen för MRSA 

hos patienter på sjukhus, deras besökare och personer som var vårdtagare inom 

primärvården.  
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Studien visade att 86 procent av de tillfrågade hade hört talas om MRSA, 59 procent visste 

att det var en bakterie och 47 procent var medvetna om att en person kunde vara 

asymptomatisk bärare av bakterien. Majoriteten uppgav att de fått information om MRSA 

genom TV eller tidningar, endast två procent av de tillfrågade uppgav hälso- och 

sjukvården som källa (Easton et al., 2009).  Enligt Skyman et al. (2010) kan patienter 

uppleva att de får bristfällig eller ingen information om MRSA. Informationen upplevs ofta 

förvirrande eller motsägelsefull då den tillhandahålls av flera olika personer. Detta då 

kunskapen hos personalen om MRSA ansågs ojämn och inkonsekvent. Patienter med 

MRSA önskar mer kunskap om vad det innebär att vara koloniserad och hur det kan 

påverka deras vardag (Skyman et al., 2010) 

 

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskeyrket är ett yrke med hög komplexitet och sjuksköterskan bör besitta den 

kunskap och färdighet som krävs för ett professionellt yrkesutövande (Finnström, 2011). I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) ska patienten ses ur ett 

helhetsperspektiv och där förhållningssättet skall vara etiskt gångbart. Patientens 

sjukdomsupplevelse liksom dennes lidande skall sjuksköterskan vara uppmärksam på och 

lindra detta med adekvata åtgärder. Hon skall motverka vårdrelaterade komplikationer, 

arbeta utifrån gällande riktlinjer och hygienrutiner samt förebygga smittspridning 

(Socialstyrelsen, 2005). Varje enskild individ verksam inom hälso- och sjukvården bär 

personligt ansvar för att de arbetar på ett sätt som bidrar till hög patientsäkerhet 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med MRSA 

Sjukvårdspersonal som behandlar patienter koloniserade av eller infekterade med MRSA 

är i stor utsträckning oroliga för att själva bli koloniserade av MRSA. Oro för och ovilja 

hos sjuksköterskor att vårda patienter med MRSA beskrevs av da Silva et al. (2010). Att 

själv bli smittad, ta med smittan hem till sin familj eller förlora sitt arbete är en av de 

största orsakerna till att sjuksköterskor kan uppleva en ovilja att vårda patienter med 

MRSA (Andersson et al., in press; Thorstad et al., 2011). Thorstad et al. (2011) påvisade 

att de sjuksköterskor som har klinisk erfarenhet av MRSA upplever mindre oro än de som 

inte har den erfarenheten. 

 

Sjuksköterskors kunskap om vad som orsakar resistens har ibland visat sig bristfällig (da 

Silva et al., 2010). I en studie av Wolf, Lewis, Cochran och Richards (2008) ansåg endast 

59 procent av sjuksköterskorna att MRSA utgjorde en risk för patienten. I en studie av 

Jackson, Lowton och Griffiths (2013) påvisades att sjuksköterskorna ibland avvek från de 

riktlinjer som tagits fram för att minska smittspridning. När sjuksköterskorna bröt mot 

riktlinjerna så hittade de sätt att rättfärdiga sitt beteende i stället för att erkänna att det var 

irrationellt. 

 

Dunn, Tice, Hurwitz och Katz (2013) menar att sjuksköterskor är den personalgrupp inom 

hälso- och sjukvård som bäst kunde identifiera riskfaktorer och korrekt redogöra för det 

faktiska hotet som MRSA utgör. Behovet av utbildning och andra interventioner som 

syftar till att medvetandegöra MRSA är dock nödvändigt enligt Dunn et al. (2013) då detta 

minskar diskrepansen mellan korrekt kunskap och felaktiga tolkningar av MRSA. Brist på 

information och kommunikation både inom personalen och mellan personal och patient är 

en bidragande orsak till ökad risk för smittspridning (Wolf et al., 2008).  

Linus
Maskinskriven text
.

Linus
Maskinskriven text



8 

 

Personalbrist och otillräckliga kunskaper hos personalen är enligt studien av Thorstad et al. 

(2011) en bidragande orsak till ökad smittspridning. Sjuksköterskor som uppfattar att 

medarbetare saknar tillräcklig kompetens kan uppleva en negativ stress (Silén, Svantesson, 

Kjellström, Sidenvall & Christenson, 2011).  

 

I en studie av Andersson et al. (in press) upplevde sjuksköterskorna att de fick bristfällig 

eller ingen information av chefer och sjukhusledning gällande hur de skulle vårda patienter 

med MRSA. De kände även att deras oro inte togs på allvar. Interventioner som förbättrar 

följsamhet till rutiner och riktlinjer är enligt Sopirala et al. (2014) kontinuerlig information 

till personalen och uppföljning av infektionsprevention. 

 

Problemformulering 

MRSA-infektioner bidrar till längre vårdtider, högre kostnader för vården och samhället, 

ökat lidande och ökad dödlighet för patienter (Nixon et al., 2006). Insatser för att 

förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och räknas till ett av de nationella 

folkhälsomålen satta av regeringen (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

De flesta sjuksköterskor kommer i sin yrkesroll med stor sannolikhet att möta patienter 

med MRSA. Sjuksköterskan kan uppleva osäkerhet och rädsla när hon vårdar och kommer 

i kontakt med patienter som har infektionssjukdomar. Dessa känslor kan bottna i fruktan 

för att själva bli smittade, men även okunskap och fördomar kan vara en bidragande orsak 

(Andersson et al., in press). Osäkerhet och rädslor hos sjuksköterskor har visat sig ha 

betydande inverkan på omvårdnaden (Andersson et al., in press; Barratt et al., 2010; 

Gustafsson et al., 2013).  

 

Eftersom sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med MRSA kan påverka 

omvårdnaden var författarna intresserade av att få kunskap om hur sjuksköterskorna 

upplevde denna. Kunskap och förståelse för vad som orsakar problem relaterade till vård 

av patienter med MRSA är enligt författarna är en förutsättning för att kunna förbättra 

situationen. Förhoppningen är att få en ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse och 

därmed kunna bidra till kunskapsunderlaget. 

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

meticillinresistenta Staphylococcus aureus. 

 

METOD 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte, vilket var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda patienter med MRSA, valdes kvalitativ intervjustudie som metod. Enligt Henricson 

och Billhult (2012) är syftet med kvalitativ metod att få kunskap om hur något uppfattas 

och tolkas av människor. En halvstrukturerad intervjuguide utformades och användes som 

stöd vid intervjuerna (bilaga A). Den halvstrukturerade intervjun liknar ett vardagssamtal 

men har ett syfte genom att fokusera på vissa specifika teman (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Den halvstrukturerade forskningsintervjun ger deltagaren möjlighet att formulera sig fritt 

(Danielson, 2012a) vilket möjliggör ett sätt att förstå världen utifrån 

undersökningsdeltagarens synvinkel och därmed utveckla mening ur deras uttalanden 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Urval 

Urvalet av deltagare gjordes strategiskt med hänsyn till studiens syfte som var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser. Ett strategiskt urval innebär att personer som antas kunna ge 

informationsrika beskrivningar av ett fenomen väljs ut som potentiella deltagare 

(Henricson & Billhult, 2012). Antalet deltagare var sex och antalet valdes med hänsyn till 

den givna tiden för studiens genomförande. 

 

Urvalskriterier 

För att kunna uppfylla studiens syfte skulle deltagarna uppfylla ett antal kriterier. 

Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor utan krav på 

vidareutbildning. Deltagarna skulle ha arbetat vid nuvarande avdelning minst ett år. Detta 

för att vara väl införstådda med de rutiner avdelningen hade gällande omvårdnad av 

patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA. Deltagaren skulle vidare ha vårdat ovan 

nämnda patientgrupp. Detta är i enlighet med Henricson och Billhult (2012) en 

förutsättning för att kunna berätta om det fenomen som en kvalitativ studie syftar till att 

beskriva. Deltagarna skulle obehindrat kunna tala och läsa det svenska språket. Detta för 

att kunna ge så informationsrika och beskrivande berättelser som möjligt samt tillgodogöra 

sig den information som gavs både skriftligt och muntligt och för att undvika eventuella 

feltolkningar och missförstånd. 

 

Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av sex sjuksköterskor. Henricson och Billhult (2012) anser att det är 

viktigare att hitta färre personer med olika erfarenheter som kan ge rika beskrivningar, än 

ett stort antal som har liknande erfarenheter. Sjuksköterskorna själva uppskattade att de 

hade vårdat mellan två till 25 patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA. Deltagarna 

hade varit yrkesverksamma som sjuksköterskor mellan ett och ett halvt till 29 år och 

arbetat mellan sju månader och 16 år vid aktuell avdelning.  

 

Genomförande 

Inhämtande av tillstånd 

Förfrågan om deltagande skickades ut till totalt fyra kliniker med olika inriktningar som 

förmodades kunna bidra med deltagare som kunde uppfylla urvalskriterierna. I huvudsak 

valdes kliniker där det ansågs vanligt förekommande med det som räknas till riskfaktorer 

för MRSA. Till sådana riskfaktorer räknas olika typer av hudskador samt där omvårdnaden 

ofta kräver infarter i form av kärlkatetrar. Infektionsavdelningar exkluderades då de antogs 

ha omfattande erfarenhet och väl utarbetade riktlinjer för hur MRSA ska hanteras. 

Sjuksköterskor som inte aktivt valt att arbeta med MRSA, men som i sitt yrke kan komma 

att vårda dessa patienter ansågs ha mer varierande erfarenheter och valdes därför ut. 

 

Verksamhetscheferna för de avdelningar som ansågs vara av intresse kontaktades via 

elektronisk post (e-post) med en förfrågan om intresse fanns för att genomföra studien vid 

kliniken. Vid intresse skickades det ut ett missiv per post med information om studiens 

syfte och upplägg (bilaga B).  
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Missivet innehöll även dokument för godkännande av studiens genomförande och skrevs 

under av verksamhetscheferna för de kliniker som deltog i studien. Samtliga 

verksamhetschefer vidarebefordrade förfrågan om deltagare till chefssjuksköterskorna vid 

respektive klinik. Chefssjuksköterskorna undersökte sedan om det finns frivilliga deltagare 

till studien. Detta minskade risken att deltagarna ställdes i beroendeställning till författarna. 

Deltagarna kontaktade sedan författarna via e-post. Tid och plats för intervju bestämdes 

efter deltagarnas önskemål. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide med öppna frågor skapades för att kunna besvara syftet med studien. 

Intervjuguiden (bilaga A) var halvstrukturerad vilket enligt Danielson (2012a) innebär att 

frågorna ses som ett stöd för intervjuaren. Intervjuguiden innehöll 11 frågor fördelade på 

tre teman, allmänt, upplevelser samt rutiner och arbetssätt. Danielson (2012a) menar att de 

öppna frågorna skapar flexibilitet och möjliggör för forskaren att anpassa sig till det som 

kommer upp under intervjun. Intervjuguiden innehöll även förslag på uppföljningsfrågor 

som kunde ställas om det fanns mer information att hämta ur deltagarens uttalande 

(Wibeck, 2012). 

 

Pilotintervju 

Efter att ha formulerat intervjuguiden behövde frågorna och upplägget testas och 

författarna behövde sätta sig in i rollen som intervjuare. Författarna valde att intervjua 

varandra för att göra en grov uppskattning av intervjuns potentiella längd samt få en ökad 

förståelse för frågornas validitet. Därefter genomfördes en pilotintervju med en person som 

uppfyllde urvalskriterierna. Vid pilotintervjun upptäcktes att några frågor i intervjuguiden 

gav liknande svar. Intervjuguiden justerades därför genom att frågor som liknade varandra 

omformulerades till gemensamma frågor. Intervjuguiden fick efter justeringen plats på en 

A4-sida vilken enligt Danielson (2012a) är att föredra då en längre intervjuguide skulle 

försvårat genomförandet av intervjun. Pilotintervjun inkluderas i studien då deltagarens 

beskrivningar ansågs besvara studiens syfte. Intervjuerna varierade i längd från 10 till 25 

min. 

 

Datainsamling 

Inför intervjutillfället mottog deltagarna skriftlig (bilaga C) såväl som muntlig information 

om studiens syfte och upplägg, samt ett dokument för informerat samtycke (bilaga C). Alla 

intervjuer genomfördes på respektive deltagares arbetsplats i ett avskilt rum. 

 

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer och rollen som aktiv intervjuare och 

passiv lyssnare fördelades jämlikt över intervjutillfällena. Både muntlig och skriftlig 

information är att föredra då det enligt Kjellström (2012) kan vara lätt att glömma det som 

har sagts. Underskrivet dokument om informerat samtycke från deltagarna samlades in vid 

intervjutillfället. Intervjuerna spelades in med diktafon och alla deltagare tillfrågades om 

de godkände det vilket är i enlighet med Danielson (2012a), samtliga deltagare gav sitt 

samtycke. En summering av intervjun gjordes och den passiva lyssnaren tilläts ställa 

kompletterande frågor där deltagaren gavs möjlighet utveckla vissa av sina svar. Slutligen 

frågades deltagaren om hon hade någonting att tillägga som kunde bidra till att uppfylla 

studiens syfte.  
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Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med känslouttryck så som skratt, suckar och pauser 

vilket enligt Danielson (2012a) är att föredra för att få en mer nyanserad bild av innehållet. 

Transkriberingen genomfördes inom ett dygn efter varje intervju, detta underlättade 

transkriberingsprocessen och möjliggjorde en rikare nyansering av texten. Författarna 

transkriberade hälften av intervjuerna vardera. Varje transkribering kontrollerades genom 

att texten jämfördes mot den inspelade intervjun detta gjordes av den som inte transkriberat 

intervjun. 

 

Dataanalys 

Analysen av de transkriberade texterna utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Då deltagarnas berättelser handlade om deras upplevelser valdes en induktiv ansats, vilket 

innebär en så förutsättningslös analys som möjligt av innehållet (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2012). Fokus låg på att identifiera likheter och skillnader mellan alla de 

intervjuer som ingick i analysenheten och analysen utgick från det manifesta innehållet i 

texterna. Det manifesta innehållet handlar om det textnära och uppenbara innehållet. 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

 

De transkriberade texterna genomlästes två gånger var för sig för att tolkas utifrån sin 

helhet. Texten lästes ytterligare en gång där meningsbärande delar, så kallade 

meningsenheter markerades. Meningsenheterna lästes sedan tillsammans för att avgöra om 

de innehöll antingen flera betydelser eller för lite information och därmed var svårtolkade. 

Lagom storlek på meningsenheterna är avgörande för analysen då detta minskar risken för 

att viktig information går förlorad eller att texten blir för fragmenterad (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012). Författarna diskuterade meningsenheterna tills konsensus 

uppnåddes. Några av meningsenheternas innehåll passade in i fler än en kategori, i dessa 

fall togs hänsyn till helhetsintrycket och i vilket sammanhang deltagaren uttalat sig.  

 

För att texten skulle bli mer lätthanterlig men utan att den förlorade sin innebörd så 

kondenserades den. Meningsenheterna abstraheras sedan och försågs med en kod, vilken 

kunde liknas vid en etikett som enkelt beskrev dess innehåll (tabell 1) (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2012). Giltigheten för abstraktionen, eller koden kontrollerades sedan 

mot meningsenheterna och den kondenserade texten. Av koderna skapades sedan tre 

kategorier och fem underkategorier (tabell 2). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

det var nog jobbigast 

för under- 

sköterskorna än för 

sjuksköterskor (...) vi 

jobbar ju inte så nära 

patienten 

Inte så jobbigt för 

sjuksköterskor då vi 

inte jobbar så nära 

patienten 

Distans till 

patienten 

minskar oron 

Minskad oro Känslor 

Jag har ju barnbarn 

så då skulle man vara 

rädd för att föra över 

det på dom i första 

hand för dom är man 

ju nära rent fysiskt. 

Jag skulle vara rädd 

för att smitta mina 

barnbarn. 

Rädsla för att 

smitta 

närstående 

Oro för andra Känslor 

Det sker ju väldigt 

sällan så varje gång 

måste man ta fram 

den där pärmen där 

det står om MRSA 

(...) förnya 

kunskapen, hur var 

det nu igen? 

Varje gång måste 

förnyad kunskap 

inhämtas, då 

patienter med 

MRSA förekommer 

sällan. 

Behov att 

uppdatera 

kunskapen vid 

tillfälle 

Informationsbehov Kunskap 

 

Trovärdighet 

Under hela processen gjordes reflektioner över vald metod, genomförande av 

datainsamling och dataanalys samt resultatets presentation i relation till studiens syfte. 

Reflektionerna har gjorts med syftet att hålla en hög trovärdighet och kvalitet genom hela 

arbetet. Detta är i enlighet med Danielson (2012b) som menar att forskaren bör gå igenom 

hela processen för att kunna belysa studiens trovärdighet. Inom kvalitativ 

forskningstradition används enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) fyra begrepp 

för att belysa en studies trovärdighet vilka är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet.  

 

Genom en beskrivning av urval och analysarbetets genomförande har författarna försökt ge 

läsaren en möjlighet att bedöma resultatets giltighet, alltså hur sant resultatet kan anses 

vara. Analysarbetet genomfördes av det manifesta innehållet och giltigheten stärks även av 

att citat användes i resultatet (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Analysen av det 

insamlade datamaterialet genomfördes av författarna initialt på varsitt håll för att sedan 

genom reflektion och diskussion uppnå konsensus gällande olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer. Genom att vara medveten om sina ställningstaganden och 

genomgående verifiera dessa ökar tillförlitligheten för studien (Lundman & Hällgren 

Granheim, 2012). Genom en beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och 

övriga omständigheter som berörde studiens kontext underlättades för läsaren att avgöra 

studiens överförbarhet. Det är endast läsaren som kan avgöra om studiens resultat kan 

överföras på andra grupper eller situationer enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2012). Inom kvalitativ forskning kan inte forskaren ses som oberoende av resultatet. Då 

insamlingen av datamaterialet genomfördes med hjälp av intervjuer uppstod ett samspel 

mellan deltagare och forskare.  
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Genom att samma intervjuguide användes vid samtliga tillfällen och att intervjuerna 

spelades in med diktafon samt transkriberades ordagrant och analyserades av båda 

författarna stärktes trovärdigheten (Lundman & Hällgren Granheim (2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är de etiska överväganden som bör göras genom hela det vetenskapliga 

arbetet som en studie utgör, från ämnesval, genomförande och presentation. Forskningsetik 

syftar till att skydda de personer som medverkar vid en studie genom att värna om deras 

grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2012). Inför och under studiens 

genomförande gjordes en analys av de risker som studien kunde utgöra för deltagarna och 

den grupp de representerade. Vid identifierande av risker övervägdes vilken omfattning de 

potentiellt kunde ha samt sannolikheten för att det skulle kunna inträffa i enlighet med 

Kjellström (2012).   

 

Konsekvenser 

En konsekvens som ansågs föreligga var att konfidentiella uppgifter kunde läcka ut och om 

konfidentiell data skulle komma i obehörigas händer skulle det kunna leda till ytterligare 

konsekvenser. För att skydda konfidentiell data förvarades materialet oåtkomligt för 

obehöriga och elektroniskt material lösenordsskyddades. En konsekvens som övervägdes 

var de sociala riskerna att en deltagares åsikter och uttalanden skulle kunna ifrågasättas av 

exempelvis närstående eller på personer deras arbetsplats (Kjellström, 2012). Risken för att 

läsaren kunde identifiera en enskild persons citat ansågs mycket låg då dessa 

avidentifierats och dialektala uttryck och talspråk modifierats.  

 

Informerat samtycke 

För att deltagarna skulle vara införstådda i att medverkan var frivilligt och att de kunde dra 

sig ur när som helst gavs alla deltagare skriftlig och muntlig information om att så var 

fallet. Den skriftliga informationen skickades till klinikchefer samt chefssjuksköterskor 

vilka såg till att även deltagarna fick samma information inför intervjuerna. Deltagaren 

mottog dessutom informationen vid intervjutillfället och uppmanades att läsa igenom 

denna. Deltagarna gav därefter sitt skriftliga samtycke om deltagande i studien. Efter 

underskrift informerades återigen muntligt att det gick bra att dra sig ur, samt att det var 

frivilligt att svara på frågorna. Deltagaren erhöll efter intervjun en kopia av den skriftliga 

informationen och kontaktuppgifter till författarna med uppmuntran att ta kontakt vid 

eventuella frågor (Kjellström, 2012). 

 

Konfidentialitet 

Enligt Kjellström (2012) har konfidentialitet två olika aspekter. En aspekt är hur data 

lagras för att undvika att det sprids till obehöriga. Allt material hanterades med största 

försiktighet och noggrannhet därmed hamnade det inte i obehöriga händer. Den andra 

aspekten av konfidentialitet är att man inte ska kunna identifiera någon av deltagarna 

genom att läsa studien (Kjellström, 2012). Intervjuerna och det transkriberade materialet 

avidentifierades och ingen information som bedömdes kunna identifiera deltagarna 

publicerades. 
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RESULTAT  

Under analysen av den insamlade datan identifierades ett antal kategorier och 

underkategorier som belyste likheter samt variationer i deltagarnas berättelser om 

upplevelsen av att vårda patienter med MRSA (tabell 2). I resultatet användes citat för att 

tydliggöra deltagarnas upplevelser. För att öka läsbarheten och säkerställa 

konfidentialiteten modifierades citaten. När text uteslöts markerades detta med tre punkter 

inom parentes. Deltagarna kom under resultatet att presenteras med sin yrkestitel, 

sjuksköterskan eller sjuksköterskorna. Patienter utan misstänkt eller konstaterad MRSA 

kom att benämnas som övriga patienter eller andra patienter. Citaten markerades med en 

bokstav inom parentes för att tydliggöra att de kom från olika deltagare. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

 

Rutiner och arbetssätt 

Omvårdnad 

Ökad arbetsbelastning 

Kohortvård 

Känslor 
Den egna oron 

Oron för andra 

Kunskap  

 

Rutiner och arbetssätt 

I resultatet framkom att sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med MRSA inte 

skiljde sig påtagligt från att vårda övriga patienter. Majoriteten av sjuksköterskorna 

upplevde att rutinerna för vård av patienter med MRSA följdes. Det ansågs viktigt att följa 

dessa rutiner och även tillgången till enkelsalar var av betydelse. Anledningen till detta var 

att det ansågs minska eller förhindra smittspridning på avdelningen och minska risken att 

själv bli smittad. Omvårdnaden ansågs kunna försämras på grund av rutiner och riktlinjer 

samt oro och rädsla hos sjuksköterskorna. Kohortvård var den del av rutinerna som ansågs 

öka arbetsbelastningen i störst utsträckning. Det var även den åtgärd som visade sig svårast 

att upprätthålla.   

 

“Så jag ser det inte annorlunda att gå in till en MRSA-patient jämfört med att 

gå in till en ordinarie patient”. (D) 

 

Omvårdnad 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att omvårdnaden påverkades negativt av att patienten hade 

MRSA, vilket ofta uppgavs bero på rutiner och riktlinjer som begränsade patientens 

autonomi och rörelsefrihet. Minskad kontakt mellan patienten och sjuksköterskan ansågs 

vara en orsak till att omvårdnadskvaliteten försämrades. Av de rutiner och riktlinjer som 

tillämpades var isoleringen den som ansågs minska kontakten mest. Patientens behov av att 

vårdas på enkelsal samt salarnas ofta avlägsna placering på avdelningen bidrog till att 

spontana besök ibland uteblev.  
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Detta innebar även att sjuksköterskan inte observerade patienten lika ofta som övriga 

patienter. En sjuksköterska beskrev omvårdnaden som väldigt sparsam.  

 

“(...) sen ligger dom personerna på enkelsal och då blir det automatiskt att 

man inte är där inne lika mycket som på en flersal, då ser man ju 

patienterna även om man är hos en annan patient (...) man har mer koll på 

dom”. (C) 

 

Övriga yrkeskategorier inom det interprofessionella teamet, till exempel sjukgymnast hann 

ibland inte besöka patienter med MRSA under sitt arbetspass. Anledningen till detta var att 

de var knutna till flera avdelningar och patienter med MRSA besöktes efter alla andra 

patienter eftersom kohortvård tillämpades. När sjukgymnasterna inte hann besöka 

patienterna med MRSA föll det på avdelningens personal att utföra sjukgymnastiken. Detta 

medförde att patienten blev helt utan sjukgymnastik. Det framkom även att dessa patienter 

ibland inte fick duscha lika ofta som övriga patienter. Detta kunde bero på att vissa 

enkelsalar saknade egen dusch, vilket innebar mer arbete för personalen. Rädsla för att 

smittas av MRSA ansågs också kunna påverka omvårdnaden av patienten negativt. En 

sjuksköterska beskrev att hon inte hjälpte patienter med MRSA i lika hög utsträckning som 

övriga patienter. Ett exempel på detta var att patienten fick bädda sin säng själv.   

 

“(...) det som blir skillnaden, det är ju för patientens, för den blir ju inte 

behandlad på samma sätt som dom andra patienterna (...) det är ju 

riktlinjerna som gör att patienten blir särbehandlad”. (D) 

 

Ökad arbetsbelastning 

Att vårda patienter med MRSA vid avdelningen kunde upplevas skapa en ökad 

arbetsbelastning för sjuksköterskan. Den ökade arbetsmängden ansågs vara orsakad av 

extra arbetsuppgifter som att behöva planera för kohortvård, se till att det fanns tillräckligt 

med personal samt ta MRSA-odlingar på alla patienter som samvårdats på avdelningen.  

 

“(…) att man inte går in och kollar till, utan ska man gå in så blir det ett 

större projekt eftersom allt ska på, handskar och förkläden”. (C)    

 

Kohortvård 

Behovet av utökade hygienrutiner påverkade den upplevda arbetsbelastningen där 

kohortvård nämndes som den främsta faktorn. Sjuksköterskorna ansåg att kohortvården 

generellt sett fungerade bra. Den sjuksköterska som var avdelad att kohortvårda en patient 

kunde känna ett behov av att hjälpa sina kollegor som hade omvårdnadsansvar för ett 

signifikant högre antal patienter.  

 

“(...) om man e den som vårdar, som bara har hand om den patienten, då 

känner man sig plötsligt lite lat. (...) om min kollega har åtta tio patienter 

och har jätte mycket att göra så sitter man själv där och rullar tummarna då 

känner jag mig jättelat för man kan inte gå in och hjälpa till. Även fast man 

vill det”. (C) 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det var svårt att få kohortvården att fungera under natten. 

Skälet till detta var brist på personal vilket gjorde det svårt att avvara en personal till 

kohortvård. Det saknades även extrapersonal som kunde kallas in med kort varsel.  
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När man inte lyckades få tag på extrapersonal försökte sjuksköterskorna lösa situationen 

genom att sjuksköterskan som tjänstgjorde på kvällen gav medicin till patienten som 

kohortvårdades innan hon slutade sitt arbetspass. Genom detta förfarande kunde 

sjuksköterskan som arbetade natt minska antalet besök till patienten. En av 

sjuksköterskorna menade att det var nästintill en katastrof bemanningsmässigt när en 

patient med MRSA skulle skrivas in på avdelningen. 

 

“(...) undersköterskan hade ju hand om fyra stycken patienter, och den här 

patienten (...) det var ingen kohortvård på henne väl. Alltså hon hade ju 

ingen egen undersköterska eller egen sjuksköterska det hade hon ju inte”. 

(F) 

 

Känslor 

Sjuksköterskorna kände sig ofta stressade när patienter med MRSA vårdades på deras 

avdelning. Detta var i huvudsak relaterat till den ökade arbetsbelastningen. När det inte 

gick att få tag på extrapersonal i samband med kohortvård stördes sjuksköterskornas 

ordinarie arbetsrutiner.  

 

“(…) det blir massa extra besvär, speciellt om det kommer in en patient på 

helgen. Då får vi sjuksköterskor, vi har redan tio patienter att ta hand om, 

försöka få in någon extra (…) det är ett jätte projekt. Så man blir inte jätte 

glad när man förstår att det ska komma en patient med MRSA”. (C) 

 

De flesta av sjuksköterskorna kände sig inte rädda för MRSA. Detta berodde på att de 

ansåg sig ha kunskap och erfarenhet av MRSA. Några av deltagarna kände däremot oro 

eftersom de upplevde sig ha otillräckligt med kunskap. 

 

“sånt man inte vet tillräckligt mycket så är det klart att dels är man rädd att 

man ska bli smittad för att man gör fel (…) lite existentiella tankar kommer 

ju naturligt vis”. (B) 

 

Den egna oron 

Vetskapen om hur MRSA spreds och vilka risker som en omvårdnadssituation kunde 

utgöra ansågs öka tryggheten. Några av sjuksköterskorna uppgav att de var oroliga för vad 

som skulle hända med deras fortsätta möjligheter att arbeta inom sjuksköterskeyrket om de 

själva skulle bli smittade. En sjuksköterska uppgav att oron att bli smittad gjorde att hon 

var extra försiktig med hygienrutiner när hon vårdade patienter med MRSA. 

 

“(...) kan jag fortsätta min tjänst? Eller kommer jag få sitta och vända 

papper, eller liksom vad händer med mig om jag blir smittad?” (B) 

 

Frånvaro av riskfaktorer uppgavs minska oron för att bli smittad. Det framkom att gravid 

personal och personal med riskfaktorer exempelvis sår eller eksem oftast fick vårda övriga 

patienter när kohortvård bedrevs. En sjuksköterska uppgav att begränsad kontakt med 

patienterna minskade oron för att själv bli smittad hon ansåg även att undersköterskorna 

som utförde mer av det patientnära arbetet sannolikt var mer oroliga.  

 

“(...) det var nog jobbigast för undersköterskorna tror jag, än för 

sjuksköterskorna (...) vi jobbar ju inte så nära patienten”. (E) 
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Oron för andra 

I resultatet framkom att några av sjuksköterskorna kände sig oroliga för att föra MRSA 

vidare till sina anhöriga om de skulle bli smittade. De flesta av sjuksköterskorna kände sig 

trygga med att basala hygienrutiner skulle förhindra att de ådrog sig MRSA. Risken för 

smittspridning mellan patienter via sjuksköterskorna ansågs av samma anledning vara 

låg.    

 

“Jag har ju barnbarn så då skulle man vara rädd för att föra över det på 

dom i första hand för dom är man ju nära rent fysiskt”. (B) 

 

En av sjuksköterskorna ansåg att patienter med MRSA skulle behandlas på 

infektionsavdelning, där det fanns bättre möjligheter att vårda denna patientkategori. Detta 

för att sjuksköterskan kände en oro för övriga patienter på avdelningen som i hög 

utsträckning hade riskfaktorer för MRSA.  

 

”däremot tycker jag inte att dom skall vara på en sån här avdelning för man 

har inte samma möjligheter”. (A) 

 

Kunskap 

Kunskap om MRSA och god kännedom om de rutiner och riktlinjer framtagna för 

omvårdnad av patienter med MRSA upplevdes av sjuksköterskorna som viktigt för att 

kunna vårda dessa patienter. De sjuksköterskor som uppgav att de hade tillräcklig kunskap 

för att vårda patienter med MRSA på ett säkert sätt kände mindre oro än de sjuksköterskor 

som ansåg sig ha bristande kunskaper om MRSA.  

 

“ Jag har mer kunskap om det och liksom mer erfarenhet och lärt mig att 

det inte är så  farligt om man bara ser till att följa rutinerna”. (B) 

 

Det var enligt sjuksköterskorna viktigt att hålla sig uppdaterad då rutiner och riktlinjer 

ständigt förnyades. Den låga frekvensen av patienter med MRSA vid de avdelningar där 

sjuksköterskorna arbetade uppgavs vara en anledning till behovet av kontinuerlig 

kunskapsuppdatering.  

 

“Det sker ju väldigt sällan så varje gång måste man ta fram den där 

pärmen där det står om MRSA (...) förnya kunskapen, hur var det nu igen?” 

(F) 

 

Några av sjuksköterskorna uppgav att det fanns ett behov av kortfattad och förenklad 

information och att informationen skulle vara lättillgänglig på avdelningen. Den 

tillgängliga informationen ansågs vara onödigt krånglig. Informationen kunde enligt en av 

sjuksköterskorna tolkas olika beroende på vem som läste den. 

 

“Ibland så skriver dom ju “man bör” vårda patienten (...) Det kan man ju ta 

både som ni behöver inte eller ni måste (...)”. (F) 

 

För att utöka kunskapen om MRSA föreslog en sjuksköterska att kliniken skulle ha 

gemensamma möten med sjuksköterskor från olika avdelningar där patientfall 

diskuterades. Detta ansågs tillåta sjuksköterskorna att bearbeta sina upplevelser och få 

insyn i hur problem lösts på andra avdelningar.   
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“Information och att man får en möjlighet att just eftersom det finns en viss 

rädsla, och det kan ju jag förstå att det kan finnas, att man skulle kanske 

träffas och sitta och diskutera i grupp”. (E) 

 

Patientundervisning ansågs mycket viktigt men sjuksköterskorna menade att det ytterst 

sällan fanns något behov av det. De utgick från att patienten redan fått information från 

läkare i samband med konstaterande av bärarskap. Sjuksköterskorna beskrev att 

patienterna inte nämnde att de hade MRSA och att patientens fokus snarare låg på orsaken 

till att de behövde slutenvård. Patienterna pratade enligt sjuksköterskorna mer om 

isoleringen än det faktum att de hade MRSA och sjuksköterskorna tog inte heller upp 

ämnet då det inte ansågs relevant.  

 

“Patientundervisning, de är ju att det är viktigt att dom själva vet hur dom 

ska bete sig dom som har MRSA, men det har jag inte varit med om så 

mycket möjligen, det känns som många vet, dom som har haft MRSA länge, 

vet ju (...) hur dom ska bete sig, oftast tycker jag ändå”. (A) 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att upplevelsen av att vårda patienter med 

MRSA i stor utsträckning liknande upplevelsen av att vårda andra patienter. Detta 

överensstämmer med Andersson et al. (in press) som visade att sjuksköterskans upplevelse 

av att vårda patienter med MRSA kan likställas med att vårda andra patienter. Till skillnad 

från studien av Andersson et al. (in press) fanns i föreliggande studies resultat ett antal 

faktorer som gjorde att omvårdnadens kvalitet och utförande skiljde sig åt emellan 

patientgruppen med MRSA och övriga patienter. De faktorer som i huvudsak ansågs 

påverka sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnaden var de rutiner och riktlinjer som 

gällde för vård av patienter med MRSA. Kunskap och tillgängligheten till lättförståelig 

information ansågs också som en viktig faktor för att kunna bedriva en god och 

patientsäker vård. 

 

Rutiner och riktlinjer som begränsade patientens rörelsefrihet och autonomi var det som i 

störst utsträckning påverkade patienten negativt. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

ansåg att isolering av patienten var den största orsaken till detta. Patienter kan uppleva att 

de får en sämre vård för deras huvudsakliga sjukdom än andra patienter, just på grund av 

att dom har MRSA (Skyman et al., 2010). Lokalers och vårdutrymmens utformning och 

brist på till exempel enskilda duschar leder till brister i kohortvården. Detta har belyst av 

Thorstad et al. (2011) där sjuksköterskorna menade att detta var ett etiskt dilemma. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att då vissa enkelrum saknade enskild 

dusch kunde det leda till att patienten inte fick duscha lika ofta som andra patienter 

eftersom det skapade mer arbete för personalen. Författarna till föreliggande studie anser 

att problemet grundar sig i den ansträngda bemanningssituationen som sjuksköterskorna 

beskrev. Med stöd av Silén et al. (2011) menar författarna till föreliggande studie att detta 

kan skapa en negativ stress hos sjuksköterskorna då omvårdnadsåtgärder inte hinner 

utföras på grund av tids- eller personalbrist. Detta skapar etiska problem då personalen inte 

har möjlighet att tillgodose patientens behov eftersom de tvingas prioritera vad som är 

viktigast. 
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Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att den spontana kontakten med patienten 

minskade eftersom patienten var isolerad och låg på enkelsal. Författarna till föreliggande 

studie anser att sjuksköterskans möjligheter att tidigt observera symptom på eventuella 

sjukdomstillstånd hos patienter som vårdas på enkelsal minskar. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie upplevde att behovet av kohortvård var det som påverkade situationen 

mest då en patient med MRSA skrevs in på avdelningen. Rutinerna kring kohortvården 

upplevdes fungera bra men ur bemanningssynpunkt ansågs den skapa problem. Eftersom 

en sjuksköterska hindrades att delta i vården av övriga patienter ökade arbetsbelastningen 

för de andra sjuksköterskorna när personalbehovet inte lyckades täckas upp. Författarna i 

föreliggande studie anser att detta kan ligga till grund för den stress som sjuksköterskorna 

identifierade när de blev medvetna om att en patient med MRSA skulle skrivas in. Detta 

bekräftas av tidigare forskning som visat att sjuksköterskor ofta upplever en negativ stress 

när de anser att bemanningen av sjuksköterskor är otillräcklig (Silén, Svantesson, 

Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011). Författarna till föreliggande studie anser att 

den ansträngda bemanningssituationen kan påverka sjuksköterskornas upplevelse av att 

vårda patienter med MRSA negativt. Kohortvård är en personalkrävande åtgärd och brister 

i tillämpningen riskerar att inträffa om bemanningen är för låg. Då personal vårdar 

patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA samtidigt som övriga patienter kan det 

äventyra patientsäkerheten med ökad smittspridning som följd (Geva et al., 2011). 

Författarna till föreliggande studie anser med stöd av Loeb et al. (2003) att risken för 

smittspridning skulle kunna minskas om det fanns tillräckligt med personal när patienter 

med MRSA skrivs in och vårdas inom slutenvården.  

 

Rädsla och oro att som sjuksköterska själv bli smittad kan leda till en ovilja att vårda 

patienter med MRSA (da Silva et al., 2010). Majoriteten av sjuksköterskorna i 

föreliggande studie uppgav att de inte kände någon större oro att själv bli smittad eller 

överföra MRSA till närstående. I likhet med Andersson et al. (in press) framkom det dock 

att det fanns en oro för att eventuella karriärmöjligheter skulle kunna begränsas om 

sjuksköterskan skulle drabbas av MRSA. Det framkom att de sjuksköterskor som ansåg sig 

ha goda kunskaper om MRSA i mindre utsträckning kände oro för att smittas än de som 

menade att det ofta kunde känna sig osäkra på att deras kunskap var korrekt. Andersson et 

al. (in press) menar att kunskapsbrister om MRSA kan leda till osäkerhet hos 

sjuksköterskan. En av de faktorer som bidrog till smittspridning ansågs av da Silva et al. 

(2010) vara just sjuksköterskors bristande kunskaper. Erfarenhet av att vårda patienter med 

MRSA visade sig vara den faktor som i störst utsträckning ökade både kunskapen av 

MRSA och känslan av trygghet i omvårdnaden av patienterna. Författarna till föreliggande 

studie noterade under studiens gång att vissa av sjuksköterskorna kände sig tryggare än 

andra i att vårda patienter med MRSA. Detta skulle utgöra en risk att de sjuksköterskor 

som känner sig otrygga lämnar över ansvaret för omvårdnaden av dessa patienter till mer 

erfarna sjuksköterskor vilket riskerar att öka kunskapsklyftorna. 

 

Det faktum att patienter med MRSA sällan vårdades på de avdelningar som ingick i 

föreliggande studie ansåg sjuksköterskorna bidrog till kunskapsbrister gällande rutiner och 

riktlinjer. Vidare menade sjuksköterskorna att dessa kan komma att ändras vilket ökade 

behovet av kontinuerlig kunskapsuppdatering. För att snabbt kunna repetera eller 

uppdatera sin kunskap när en patient med MRSA skrevs in på avdelningen menade 

sjuksköterskorna att kortfattad och lättöverskådlig information behövdes. Författarna till 

föreliggande studie menar att detta kan grunda sig att sjuksköterskorna upplevde att tiden 

inte fanns för att läsa igenom mer omfattande material.  
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Tvetydig eller svårtolkad information skulle kunna medföra att sjuksköterskan på grund av 

tidsbrist inte tillgodogör sig sådan information. Enligt Glacken och Chaney (2004) är 

tidsbrist ett av de främsta hinder som sjuksköterskor upplever för att kunna tillgodogöra sig 

ny information och omvårdnadsvetenskaplig forskning.  

 

Kunskapsbrister hos sjuksköterskor kan även leda till att den information som ges till 

patienter och anhöriga blir bristfällig eller uteblir helt. Skyman et al. (2010) har påvisat att 

patienter kan uppleva sådan information som förvirrande eller motsägelsefull, speciellt om 

informationen tillhandahölls av flera personer. Författarna menar i enlighet med Dunn et 

al. (2013) att kontinuerlig utbildning skulle minska eventuella feltolkningarna om MRSA. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie efterfrågade kontinuerligt uppdaterad information 

och ansåg att utbildning av personalgruppen var något som skulle kunna bidra till att 

minska kunskapsbristerna. Sopirala et al. (2014) menar att interventioner som främjar 

kunskapsutvecklingen av yrkesverksamma sjuksköterskor även bidrar till att förbättra 

följsamheten till gällande rutiner och riktlinjer.   

 

Metoddiskussion  

Metoden som valdes för studiens genomförande var en kvalitativ metod med 

halvstrukturerade intervjuer. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter med MRSA. Den kvalitativa forskningsintervjun ansågs 

som den metod som bäst kunde besvara studiens syfte. Henricson och Billhult (2012) 

menar att syftet med kvalitativ forskningsdesign är att få kunskap om hur något uppfattas 

och tolkas av människor. En annan metod till exempel litteraturöversikt avser att belysa 

redan utförd forskning och ansågs därför inte lika passande. Författarna till föreliggande 

studie ansåg också att det var svårt att finna ett tillräckligt stort antal vetenskapliga artiklar 

som fokuserar på sjuksköterskans upplevelse av att vårda just patienter med MRSA.   

 

En intervjuguide skapades för att kunna användas som stöd vid intervjuerna. Författarna 

till föreliggande studie använde sig av en halvstrukturerad intervjuguide vilket enligt Polit 

och Beck (2012) säkerställde att alla deltagare fick samma frågor. Att frågorna enligt 

Danielson (2012a) inte behöver följa en viss ordning möjliggjorde ett mer naturligt 

samtalsflöde där författarna kunde anpassa sig till vad som kom upp i intervjun. 

Intervjuguiden testades först genom att författarna genomförde testintervjuer med 

varandra. Detta för att få en ökad förståelse om själva intervjutekniken men även för 

frågornas relevans vilket enligt Danielson (2012a) är en bra metod för att författarna ska 

kunna komma in i situationen som intervjuare. Studiens kvalitet kan ha påverkats då det 

var första gången författarna genomförde en kvalitativ forskningsstudie detta ansåg 

författarna då de märkte att deras intervjuteknik utvecklades efterhand som antalet 

genomförda intervjuer ökade.  

 

Intervjuguiden testades sedan i en pilotintervju. Vid pilotintervjun märkte författarna att 

intervjuguiden formulerats med flera frågor som liknande varandra och kunde således 

uppfattas som att samma fråga ställdes upprepade gånger. De frågor som uppfattades av 

deltagaren som redan ställda, formulerades till gemensamma frågor. Intervjuguidens 

omformulering avsåg endast att ta bort frågor som liknade varandra och därigenom 

ändrades inte några grundläggande delar i den. Pilotintervjun inkluderades i studien då 

författarna ansåg att den besvarade studiens syfte i enlighet med Trost (2010) som menar 

att om materialet håller tillräckligt god kvalitet bör det inkluderas i studien.  
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Urvalet av deltagare gjordes strategiskt med tanke på att studien syfte var att undersöka en 

specifik grupps erfarenheter, i detta fall sjuksköterskor. Författarna uppskattade att god 

kännedom om avdelnings rutiner rörande omvårdnad av patienter med MRSA var rimlig 

att ha efter att ha arbetat vid samma avdelning under ett års tid. Enligt Benner (1993) krävs 

det minst två år i yrket för att inhämta tillräckligt med kunskap men då syftet i föreliggande 

studie var att beskriva upplevelser, inte erfarenheter ansåg författarna inte detta som 

relevant. En av deltagarna uppfyllde inte urvalskriteriet som krävde anställning om minst 

ett år vid nuvarande avdelning men bedömdes ha tillräckligt god kännedom om 

avdelningens rutiner och inkluderades därmed i studien. Deltagaren hade även erfarenhet 

från en tidigare arbetsplats som liknade den aktuella avdelningen gällande faktorer som rör 

vård av patienter med MRSA. Detta ansåg författarna bidrog till en större variation då 

deltagaren hade ytterligare en avdelning där hon upplevt omvårdnad av patienter med 

MRSA.    

 

Totalt intervjuades sex sjuksköterskor. Antalet deltagare ansågs vara tillräcklig för att 

kunna ge ett tillförlitligt resultat. Deltagare vid två olika avdelningar som hade skilda 

vårdinriktningar intervjuades och deras erfarenhet från sjuksköterskeyrket. Detta ökade 

variationen inom gruppen och därmed chansen att beskriva en större bredd av upplevelser 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Antalet deltagare var också lämpligt med tanke på 

den tid som var avsatt för att genomföra studien då för många intervjuer hade kunnat 

generera ett för omfattande material. Ett för stort material kan i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2012) försvåra de mer djupgående tolkningarna av intervjuerna. Trost (2010) 

menar att vid kvalitativa intervjuer kan det räcka med så få som fyra intervjuer för att få ett 

tillfredsställande resultat.  

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en diktafon. Genom att intervjuerna spelades 

in hjälpte det intervjuarna att fokusera på att lyssna och föra samtalet vidare samt att de 

inte behövde distraheras av att föra anteckningar. Enligt Polit och Beck (2012) kan den 

intervjuade deltagaren uppleva det som en obekväm situation att bli inspelad vilket kan 

påverka kvaliteten på intervjun, detta brukar oftast bara upplevas under de första 

minuterna. För att få en genomgående god kvalitet av intervjun gjordes en summering i 

slutet av intervjuerna och deltagaren ställdes frågan om det var något hon ville lägga till 

som hon ansåg kunna bidra till att besvara studiens syfte.    

 

Båda författarna till föreliggande studie valde att delta vid samtliga intervjutillfällen. Trost 

(2010) menar att två intervjuare kan fungera som ett stöd för varandra och att detta kan 

bidra till att en större informationsmängd kan uppfattas. Med två intervjuare kan det dock 

uppstå en maktförskjutning där deltagaren kan uppleva sig i underläge i förhållande till 

intervjuarna (Trost, 2010). För att minska risken för en sådan maktförskjutning agerade 

den ena författaren intervjuare och medan den andra intog en mer passiv roll.  

 

Innehållsanalysen genomfördes med en induktiv ansats vilket innebar att utgångspunkten 

för analysen fanns i textens innehåll (Danielson, 2012b). Då en diktafon användes vid 

intervjuerna och insamlat material transkriberades ordagrant minskade risken att viktig 

information gick förlorad under analysen. Innehållsanalysen genomfördes initialt av 

författarna på varsitt håll för att få fler infallsvinklar när meningsenheterna valdes ut. Dessa 

diskuterades sedan författarna sinsemellan så att konsensus uppstod om meningsenheternas 

faktiska betydelse.  
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Att intervjuerna spelades in gjorde också att det fanns möjlighet att gå tillbaka och 

kontrollera meningsenheternas innebörd till sammanhanget om oklarheter uppstod och 

därmed undvika feltolkningar av det sagda till största möjliga mån. I resultatet användes 

också citat från intervjuerna vilket ökade studiens trovärdighet.  

 

Det missiv som skickades ut och som gavs till deltagarna vid intervjutillfället beskrev ett 

övergripande syfte samt studiens planerade upplägg och genomförande. Vid vissa av 

intervjuerna blev författarna till föreliggande studie medvetna att det saknades en djupare 

förståelse för studiens syfte hos deltagarna. Detta då vissa deltagare verkade ha tolkat det 

som att det endast handlade om de negativa upplevelser de haft av att vårda patienter med 

MRSA. Författarna förklarade vid de intervjuer där behovet ansågs föreligga att det 

handlade om alla typer av upplevelser. Författarna upplevde att genom detta agerande gav 

deltagaren mer nyanserade svar i resterande delen av intervjun. Genom att i missivet ha en 

mer ingående förklaring av studiens syfte och värdet i att deltagaren delgav alla sina 

upplevelser skulle det kunna bidragit till mer nyanserade berättelser. Detta skulle kunnat ha 

bidragit till ett mer mättat resultat.  

  

Slutsats   

Omvårdnad av patienter med MRSA är resurskrävande på grund av de rutiner och riktlinjer 

personalen är ålagda att följa. Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med 

MRSA skiljde sig inte påtagligt från att vårda andra patienter. Däremot påverkade de 

bristande resurserna och den ökade arbetsbelastning upplevelsen negativt. Minskad 

följsamhet till rutiner och riktlinjer samt en försämring av omvårdnadens kvalitet kunde 

relateras till detta. Mängden kunskap och tidigare erfarenhet av att vårda patienter med 

MRSA påverkade nivån av upplevd trygghet respektive oro hos sjuksköterskan. 

Kunskapsbrister kan skapa felaktiga uppfattningar om betydelsen av MRSA för patienten 

inom sjukvården, vilken kan leda till att riskerna med MRSA blir antingen under- eller 

överskattad. Samtliga sjuksköterskor efterlyste kontinuerlig information. För att kunna 

begränsa smittspridning och skapa goda förutsättningar både för patienter med MRSA och 

sjuksköterskor som vårdar dem behövs mer personal, anpassade vårdutrymmen, samt att 

behovet av kunskap och kontinuerlig information tillgodoses. 

 

Fortsatta studier   

Ett intressant ämne för fortsatta studier kan vara följsamhet till rutiner och riktlinjer och 

uppföljning av förbättringsarbete. Vidare kan studier som berör det kunskapsbehov som 

sjuksköterskorna i studien efterlyste vara av intresse. 

 

Klinisk relevans  

Författarna anser att studien kan vara av klinisk relevans då den belyser de svårigheter och 

problem som kan uppfattas av sjuksköterskan när hon vårdar patienter med MRSA. Den 

identifierar ett kunskaps- och informationsbehov hos sjuksköterskan samt medvetandegör 

vilka följder en eftersatt bemanningssituation kan ha för inverkan på både patientsäkerhet, 

omvårdnadskvalitet och sjuksköterskans arbetssituation.  
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BILAGA A 

Intervjuguide 

 

Allmänt 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

● har du någon vidareutbildning inom sjuksköterskeyrket? 

● hur länge har du arbetat vid denna avdelningen? 

Hur många patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA uppskattar du att du har 

vårdat vid denna avdelningen? 

 

Upplevelser 

Kan du berätta om dina upplevelser av att vårda patienter med MRSA. 

● Beskriv en situation där du har vårdat en patient med MRSA. 

● Beskriv hur du upplevde den situationen. 

Upplever du att omvårdnaden av patienten påverkas av att patienten har MRSA? 

Upplever du att du påverkas i ditt arbete av kollegors och/eller patienters inställning till 

och upplevelse av MRSA? 

Känner du oro för att själv vara eller bli smittad eller föra smitta vidare till andra patienter 

eller närstående/familj? 

 

Rutiner och arbetssätt 

Upplever du att arbetssituationen påverkas av att patienter med MRSA vårdas på 

avdelningen? 

Vad har ni för rutiner på avdelningen vid omvårdnad av patienter med MRSA? 

● upplever du att dessa rutiner följs? 

● (om inte…) Vad är det som bidrar till bristerna? 

Vad upplever du behövs för att på ett optimalt sätt kunna vårda patienter med MRSA vid 

avdelningen? 

Upplever du att patientundervisning är en viktig del i arbetet att förhindra smittspridning 

på avdelningen? 

 

Avslutningsvis 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

MRSA. Vill Du lägga till något som du anser vara relevant för att uppnå studiens syfte? 

 

Följdfrågor som kan ställas vid behov 

Kan du utveckla…? 

Hur menar du med…? 

Hur upplever du…? 

Varför…? 
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BILAGA B 1(4) 

Till verksamhetschef 

NN 

xxxkliniken, xxxSjukhus 

Vi heter Anna Schefström och Linus Söderberg och studerar på sjuksköterskeprogrammet 

vid Sophiahemmet Högskola, termin 5. Under höstterminen 2014 skall vi genomföra ett 

självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som skall studeras är 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA 

(var god se bifogat dokument för sammanfattning av studiens innehåll och upplägg). Vi är 

därför mycket intresserade av att intervjua sjuksköterskor vid XXXkliniken, XXXSjukhus. 

Om du godkänner att studien genomförs vid avd XXX ber vi Dig att skriva under bifogat 

dokument och returnera det i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att 

studien genomförs vid XXXkliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har Du 

ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

 
 
 

Med vänlig hälsning        

Linus Söderberg & Anna Schefström 

                                         

__________________________                                __________________________ 

Linus Söderberg                                               Anna Schefström 

 

__________________________                                __________________________ 

Namnförtydligande                                                    Namnförtydligande 

 

Tel.nr. xxx-xxxxxxxx                                           Tel.nr. xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxx@stud.shh.se                                      xxxxxxxxx@stud.shh.se 

                   

 

__________________________ 

Karin Casten Carlberg 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

Tel.nr. xx-xxxxxx 

carin.casten.carlberg@sophiahemmethogskola.se 

 

  



III 

 

BILAGA B 2(4) 

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med MRSA. 

 

Problemområde 

Meticillinresistenta staphylococcus aureus - (MRSA) är stammar av den vanligt 

förekommande bakterien gula stafylokocker vilka har blivit resistena mot flertalet 

antiobiotika. Detta har lett till att infektioner orsakade av bakterien som tidigare lätt kunnat 

behandlas nu istället blir mycket svårbehandlade med mer kostsamma metoder och med 

antibiotika som orsakar fler och mer besvärliga biverkningar. Antibiotikaanvändningen 

ökar vilket leder till ökad resistensutveckling, antalet rapporterade fall av både 

vårdrelaterad och samhälssförvärvad MRSA är stigande i Sverige. MRSA sprids genom 

direkt och indirekt kontaktsmitta. Insatser för att förebygga smittspridning är en del av 

folkhälsarbetet och räknas till ett av de nationella folkhälsomålen satta av regeringen. 

Bärarskap av MRSA är vanligast hos sjukvårdpersonal och patienter inom sjukvården. 

MRSA-infektioner bidrar till längre vårdtider, högre kostnader, ökat lidande och ökad 

dödlighet. Tidigare studier som belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med MRSA att dessa ofta upplever rädsla för att själva bli smittade eller sprida smittan 

mellan patienter. Osäkerhet och rädslor hos sjuksköterskor har visat sig ha betydande 

inverkan på omvårdnaden. 

 

Syftet med den föreliggande studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med misstänkt eller känd MRSA-infektion. 

 

Metod 

Författarna har valt en kvalitativ forskningsdesign då studien syftar att belysa 

sjuksköterskans upplevelse. Den kvalitativa forskningsintervjun ett sätt att förstå världen 

utifrån undersökningsdeltagarens synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter. 

Författarna ämnar intervjua 6-8 sjuksköterskor med minst 1 års anställning vid nuvarande 

arbetsplats. Sjuksköterkan skall ha vårdat patienter med misstänkt eller bekräftad MRSA. 

Författarna kommer också att genomföra en pilotintervju. Syftet med pilotintervjun är att 

optimera intervjufrågor samt kontrollerna att föreslagen tid för intervjuerna är hållbar. 

Inför intervjun skall deltagare erhålla ett informationsbrev, innefattande syftet samt ett 

formulär för informerat samtycke. Deltagande är frivilligt och deltagaren skall vara väl 

införstådd med det faktum att de när som helst kan avbryta sin fortsatta medverkan.  
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Intervjun kommer att genomföras i form av personligt möte, spelas in med diktafon för att 

sedan transkriberas ordagrant. Det insamlade materialet kommer sedan att analyseras med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Alla intervjuer kommer att avidentifieras för att 

säkerställa konfidentialitet vilket innebär att obehöriga ej ska kunna ta del av känsliga 

uppgifter eller kunna identifiera vem eller vilka som medverkat. Vidare kommer endast 

intervjuarna, handledare samt examinator att ha tillgång till det inspelade materialet. 

Personlig data så som namn, ålder och arbetsplats kommer endast att vara tillgänglig för 

intervjuarna. Efter transkribering av intervjuerna kommer inspelningarna att raderas. Tid 

och plats för varje enskild intervju kommer att bestämmas via telefonsamtal med 

deltagaren. Uppskattat tidsåtgång för varje enskild intervju beräknas till cirka 30-40 

minuter. 

 

 Tidsåtgång 

Studien genomförs under perioden 29/9-18/11 2014.. Datainsamlingen kommer att 

genomföras under perioden 6/10-2/11 2014. 
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Jag godkänner härmed att Xxxx Xxx och Xxxx Xxx får utföra studien “Sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter med MRSA” på kliniken under tidsperioden oktober 

2014. 

__________________________ 

Ort, datum 

__________________________ 

Namnteckning 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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   Stockholm 2014-10-16 

NN 

Avd. xxx 

xxx Sjukhus 

  

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med meticillinresistenta Staphylococcus 

aureus 

 

Vi heter Linus Söderberg och Anna Schefström och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi skall under hösttermin 2014 genomföra ett 

självständigt arbete som omfattar 15 högskolepoäng. 

 Ämnet vi har valt berör sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad av patienter som har 

misstänkt eller konstaterad meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA). De 

deltagare som tillfrågas bör uppfylla följande kriterier 

● Legitimerad sjuksköterska som varit anställd vid nuvarande avdelning under minst 

1 år. 

● I tjänsten vårdat patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA-infektion. 

● Obehindrat behärska det svenska språket i tal och skrift. 

Motiveringen för de valda kriterierna är att deltagaren skall förstå syftet med studien samt 

upplägg och tillvägagångssätt. Samt att minimera feltolkningar och missförstånd under 

datainsamlingsprocessen. 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med MRSA. 

 

Metod 

Författarna har valt en kvalitativ forskningsdesign. Den kvalitativa forskningsintervjun ett 

sätt att förstå världen utifrån undersökningsdeltagarens synvinkel och utveckla mening ur 

deras erfarenheter. 

 Författarna ämnar intervjua 6-8 sjuksköterskor med minst 1 års anställning vid nuvarande 

arbetsplats. Sjuksköterskan som deltar i studien skall ha vårdat patienter med misstänkt 

eller bekräftad MRSA. Författarna kommer också att genomföra en pilotintervju. Syftet 

med pilotintervjun är att optimera intervjufrågor samt kontrollerna att föreslagen tid för 

intervjuerna är hållbar. Inför intervjun skall deltagare erhållit ett informationsbrev, 

innefattande syftet samt ett formulär för informerat samtycke. 

 Deltagande är frivilligt och deltagaren skall vara väl införstådd med det faktum att de när 

som helst kan avbryta sin fortsatta medverkan. Intervjun kommer att genomföras i form av 

personligt möte, spelas in med diktafon för att sedan transkriberas ordagrant. Det 

insamlade materialet kommer sedan att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Alla intervjuer kommer att avidentifieras för att säkerställa konfidentialitet vilket innebär 

att obehöriga ej ska kunna ta del av känsliga uppgifter eller  
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kunna identifiera vem eller vilka som medverkat. Intervjuarna, handledare samt examinator 

kommer ha  

tillgång till det inspelade materialet. Personlig data så som namn, ålder och arbetsplats 

kommer endast att vara tillgänglig för intervjuarna. Efter transkribering av intervjuerna 

kommer inspelningarna att raderas. Tid och plats för varje enskild intervju kommer att 

bestämmas via telefonsamtal med deltagaren. Uppskattat tidsåtgång för varje enskild 

intervju beräknas till cirka 30-40 minuter. 

 

 Tillstånd för studien har inhämtats från verksamhetschefen vid berörd klinik. Författarna 

har sedan kontaktat chefssjuksköterskor för att efterlysa frivilliga deltagare lämpliga för 

studiens syfte. Då deltagande är frivilligt anses deltagarna inte stå i beroendeställning till 

författarna. 

 

 

 

Med vänlig hälsning        

 

 

Namnteckning     

  

 

 

_____________________________                          _____________________________ 

Linus Söderberg    Anna Schefström 

                                        

 

 

Kontakt: 

Linus Söderberg                                                Anna Schefström 

Tel.nr. xxx-xxxxxxx                                           Tel.nr. xxx-xxxxxxx 

linus.soderberg@stud.shh.se                                       anna.schefstrom@stud.shh.se 

                  

Handledare 

Karin Casten Carlberg 

karin.casten.carlberg@sophiahemmethogskola.se 
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Informerat samtycke 

 

Informerat samtycke bygger på den etiska principen om att skydda deltagarens frihet och 

rätt till självbestämmande. Dokumentation av samtycke till att delta i en studie påbjuds 

enligt svensk lagstiftning. 

För att delta i studien krävs det att 

● jag bekräftar att jag har mottagit, läst och förstått informationen om 

forskningsstudien “Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

meticillinresistenta Staphylococcus aureus” 

● jag är införstådd med att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag närsomhelst 

kan avbryta mitt deltagande utan press eller påverkan. 

 

 

 

 

……………………..  ………………………………………. 

Datum   Underskrift deltagare 

    

  ………………………………………. 

   Namnförtydligande deltagare 

 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom studiens syfte och upplägg med ovanstående.   

 

 

…………………….  ……………………………………….. 

Datum   Underskrift 

 

  ……………………………………….. 

   Namnförtydligande 

 

 




