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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

Multiresistenta bakterier har visat sig vara ett växande globalt problem. Betalaktamas med 

utvidgat spektrum kan orsaka svårbehandlade infektioner och prevalensen av betalaktamas 

med utvidgat spektrum har ökat kraftigt i Sverige. I sjukhusmiljöer har bristande 

vårdhygien, hög beläggningsgrad och personalbrist visat sig vara riskfaktorer för 

smittspridning. Förebyggande av smittspridning ingår i sjuksköterskans kompetensområde. 

Förbättring och utveckling bör alltid eftersträvas inom hälso- och sjukvård. 

 

Syfte 
 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att på vårdavdelningar utföra 

omvårdnadshandlingar som omfattar individer med betalaktamas med utvidgat spektrum. 

 

Metod 
 

En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer utfördes med sex sjuksköterskor och 

analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

Sjuksköterskorna som deltog i föreliggande studie lade vikt vid att följa riktlinjer och 

hygienrutiner. Samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att de inte var rädda för att bli 

smittade, och upplevde att bemötandet gentemot patienten var oberoende av om de hade 

diagnosen betalaktamas med utvidgat spektrum eller inte. Däremot framkom en tendens till 

att minimera kontakttillfällena av olika skäl. Bristande områden som sjuksköterskor 

upplevde fanns var tidsresurser, platstillgång, personaltillgång, och informationsåtkomst. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskorna i denna studie lade vikt vid att utförandet av omvårdnadshandlingar var i 

enighet med riktlinjer, samt uppmärksammade hygienrutinerna. Sjuksköterskorna hyste 

delade åsikter kring riktlinjernas funktion, tydlighet och tillgänglighet. Känsla av säkerhet 

och osäkerhet baserades på deras kunskaper. De ansåg att deras bemötande av patienten 

inte påverkades av om patienten var bärare av betalaktamas med utvidgat spektrum, dock 

framkom en tendens att minimera kontakterna med dessa patienter. Tid-, plats- och 

personalbrist påverkade deras upplevelse av hur de utförde omvårdnadshandlingar. 

 

Nyckelord: ESBL, betalaktamas med utvidgat spektrum, sjuksköterskor, upplevelse, 

hälso- och sjukvård 
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BAKGRUND 

Multiresistenta bakterier är bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera sorters 

antibiotika och utgör enligt World Health Organisation (2014) ett växande globalt problem. 

Betalaktamas med utvidgat spektrum (Extended Spectrum β-Lactamase [ESBL]) 

produceras av bakterier inom familjen Enterobacteriaceae och kan orsaka svårbehandlade 

infektioner (Folkhälsomyndigheten, 2014). ESBL-bärarskapet kan i vissa fall pågå i upp 

till fem år (Alsterlund, Axelsson & Olsson-Liljequist, 2012). Infektioner orsakade av 

ESBL-bärande bakterier är svårbehandlade (Folkhälsomyndigheten, 2014). Prevalensen av 

ESBL har ökat kraftigt i Sverige och i sjukhusmiljöer är bristande vårdhygien en riskfaktor 

för smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Förebyggande av smittspridning ingår i 

sjuksköterskans kompetensområde (Socialstyrelsen, 2005). Vetenskap och beprövad 

erfarenhet krävs för att sjuksköterskor inom vården ska utföra sitt arbete enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Förbättring och utveckling ska alltid eftersträvas 

inom vården och sjuksköterskan ska ha kompetens att möta dagens och morgondagens 

behov (Socialstyrelsen, 2005). Föreliggande studie ger en bild av hur det existerande läget 

ser ut angående sjuksköterskans upplevelse beträffande omvårdnad av individer med ESBL 

på vårdavdelningar. 

 

Betalaktamas med utvidgat spektrum 

ESBL-producerande bakterier är en grupp gramnegativa multiresistenta tarmbakterier som 

producerar enzymet betalaktamas med utvidgat spektrum som bryter ner en av de mest 

användbara antibiotikagrupperna betalaktamer (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Föreliggande studie använder Folkhälsomyndighetens (2014, s. 16) definition av ESBL 

som lyder: “1. Betalaktamas som ger upphov till fenotypisk resistens mot cefotaxim 

och/eller ceftazidim och/eller karbapenemer /…/ 2. Den gen som kodar resistensen är 

överförbar mellan olika stammar av samma art och mellan olika arter inom familjen 

Enterobacteriaceae…”. Denna definition grundar sig på definitionen skapad av Giske et 

al. (2009). Enzymet produceras av bakterier i familjen Enterobacteriaceae och de vanligast 

rapporterade bakteriearterna av denna familj är Escherichia coli och Klebsiella 

pneumoniae (Folkhälsomyndigheten, 2014). Bakterierna bär gener för ESBL i plasmider 

vilket gör dem lätt överförbara mellan bakterierna (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

[HSF], 2012; Sharma, Ray & Sharma, 2010; Paterson & Bonomo, 2005). 

 

Tre undergrupper till ESBL som fastställs i denna definition av Giske et al. (2009) är 

ESBLA, ESBLM och ESBLCARBA. ESBLA är den mest förekommande och är resistent mot 

bredspektrum cefalosporiner; en grupp betalaktamantibiotika (Giske et al., 2009). 

Klavulansyra är en betalaktam, strukturellt relaterad till penicillin, som innehar förmågan 

att inhibera ESBLA (Reading & Cole, 1977; Giske et al., 2009). 

 

ESBLM kan vara antingen OXA-ESBL eller plasmidmedierad Ampicillinase C [AmpC] 

(Giske et al., 2009). OXA-ESBL är resistenta mot ett flertal typer antibiotika av 

cefalosporintyp och karaktäriseras av att de är svåra att inhibera med klavulansyra 

(Bradford, 2001). AmpC betalaktamaser är viktiga cefalosporinaser kodade i många 

Enterobacteriaceae och påverkar resistansen mot ett flertal sorters betalaktamantibiotika 

(Jacoby, 2009). Hämning sker med penicillinet kloxacillin (Folkhälsomyndigheten, 2014).  
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ESBLCARBA är karbapenemaser (Giske et al., 2009). De är resistenta mot cefalosporiner 

samt minst en karbapenem. Karbapenemer är en antibiotikagrupp och på grund av 

karbapenemresistensen är ESBLCARBA mer svårbehandlad än de andra undergrupperna 

(Papp-Wallace, Endimiani, Taracila & Bonomo, 2011; Mena et al., 2006; Queenan & 

Bush, 2007; Walsh, 2008).  

 

Detektering av ESBLCARBA görs med hjälp av fenotypisk och genotypisk metod (Giske et 

al., 2009). Fenotypisk metod innebär att använda antibiotika för att, med eller utan en 

specifik hämmarsubstans, identifiera ESBL-typen, medan identifikation genom genotypisk 

metod är identifiering och subgruppering av karbapenemaset (Singh & Singh, 2014; 

Garrec, Drieux-Rouzet, Golmard, Jarlier & Robert, 2011; Krishnamurthy et al., 2013; 

Yazdi, Nazemi, Mirinargasi, Jafarpour & Sharifi, 2012).  

 

ESBL-producerande Enterobacteriaceae är ofta resistenta mot andra antibiotikagrupper 

utöver betalaktamantibiotika och därmed svårbehandlade (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Epidemiologi 

Det finns ett tydligt samband mellan stor antibiotikaförbrukning och den ökade 

förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier (Kahlmeter, Menday & Cars, 2003; Zervos 

et al, 2003; Goossens, Ferech, Vander Stichele & Elseviers, 2005). För att bromsa 

problemen med ESBL i sjukvårdsmiljön anses restriktivitet i användandet av 

bredspektrumantibiotika på sjukhus behövas (HSF, 2012). 

 

Kraftig ökning av Enterobacteriaceae med ESBL har skett enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014). Incidensen i Sverige har mellan år 2008 och 2012 ökat från 32 fall per 100 000 till 

76 fall per 100 000 invånare. Under år 2012 rapporterades 7225 fall, vilket är tre gånger så 

många som anmälda Meticillinresistenta Staphylococcus aureus [MRSA]-fall. Den 

vanligaste ESBL-producerande bakteriearten som anmäldes år 2012 var enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) Escherichia coli med 88 procent, följt av Klebsiella 

pneumoniae på 7 procent.  

 

År 2011 anmäldes 16 fall och år 2012 rapporterades 21 fall av ESBLCARBA 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Något större utbrott har ännu inte skett, men förebyggande 

metoder, bland annat strikta vårdhygienska rutiner, rekommenderas då den är resistent mot 

de flesta antibiotika som används idag. I Cantóns et al. (2012) studie har ESBLCARBA 

hittills låg prevalens i större delen av Europa med sporadiska utbrott, interregional- eller 

regional spridning, dock beskrivs en endemisk situation i Italien och Grekland. Budak et al. 

(2014) utförde en undersökning av mängden karbapenemresistens i Escherichia coli och 

Klebsiella pneumoniae hos intensivvårdspatienter med infektion på ett sjukhus i sydöstra 

Asien och upptäckte att 22 procent av Escherichia coli respektive 3 procent Klebsiella 

pneumoniae var karbapenemresistenta.  

 

Övervakning av resistenskarakterisering och kartläggning sker i Sverige via det 

elektroniska systemet ResNet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Statistiken skickas sedan till 

systemet European Antimoctobial Resistance Surveillance Network [EARS-Net] som 

används i Europa. ResNet-undersökningar visar att produktion av ESBL sannolikt var den 

dominerande resistensmekanismen hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae i 

urinprover år 2012 vid tester av cefalosporiner (Folkhälsomyndigheten, 2014).  
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Data från EARS-Net visar på att den vanligaste förekommande bakteriearten var 

Escherichia coli och att resistenser mot cefalosporiner ökat till 4,4 procent, där de 

cefalosporinresistenta stammarna ofta visade resistens mot andra antibiotikagrupper. I 

Sverige är förekomsten av ESBL högre än MRSA och i Sverige ökar spridningen av de 

multiresistenta bakterierna (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Riskfaktorer 

Tarmbakterier sprids vanligtvis genom fekal-oral smitta (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Faktorer som ökar risken för smittspridning av ESBL är diarré, feces- och urininkontinens, 

cathéter à demure [KAD], ren intermittent kateterisering [RIK], perkutan endoskopisk 

gastrostomi [PEG], stomi, bukdränage, tracheostomi samt omläggningskrävande sår 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Användning av parenteralt antibiotikum av cefalosporintyp 

är en riskfaktor för att smittas av ESBL (HSF, 2012). En studie av Tängdén, Cars, Melhur 

och Löwdin (2010) visade att risken för förvärvande av ESBL på utlandsresor var mycket 

hög och att upp till 24 procent av svenskarna i studien hade koloniserats av ESBL.  

 

Riskfaktorer för smittspridning på sjukhus är bristande vårdhygien, hög beläggningsgrad 

och låg kvot för bemanning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Inom vården brukar 

gramnegativa multiresistenta bakterier, däribland ESBL, vara vanligast förekommande i 

neonatalvård och intensivvård (Socialstyrelsen, 2006). Andra avdelningar med ökad risk är 

där urinvägsinfektioner är vanligt förekommande, till exempel urologi, neurologisk 

rehabilitering och geriatrik. Behovet av en situationsanpassad riskbedömning kommer att 

öka då fler patienter kommer att bära på ESBL-producerande bakterier 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Faktorer som påverkar riskbedömningen är vilken 

avdelning eller vårdverksamhet patienten befinner sig på och om patienten har några 

riskfaktorer som de vårdhygienska åtgärderna behöver anpassas kring. 

 

Symtom 

ESBL kan orsaka svårbehandlade urinvägsinfektioner, pneumoni, sepsis och bukinfektion 

efter operation. Individer kan även bära på ESBL-producerande bakterier i tarmfloran utan 

att få en infektion och vara asymtomatiska (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Konsekvenser 

ESBLA leder till ett försämrat sjukdomsförlopp och ökad dödlighet vid allvarliga 

infektioner. Orsaken till den ökade mortaliteten är att den empiriska behandlingen inte är 

optimal för smittade patienter enligt Giske, Monnet, Cars och Cameli (2008). Vid 

lindrigare infektioner visade studien ingen ökad mortalitet. Konsekvenser av ESBLM är 

inte studerat på i samma utsträckning som de andra undergrupperna enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014), men har sannolikt samma påverkan på mortaliteten som 

ESBLA vid allvarliga infektioner. ESBLCARBA gav förhöjd mortalitet vid allvarliga 

infektioner (Schwaber et al., 2008). 

 

Infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriaceae, karbapenemaser 

inräknat, leder till ökade kostnader för vården bland annat genom att vårdtiderna förlängs 

(Giske et al., 2008). Andra konsekvenser av ESBL-bärande patienter som leder till att 

kostnaderna ökar för sjukvården, och därmed samhället, är ökad sjuklighet och dödlighet, 

inläggning för parenteral antibiotikabehandling och behov av enkelsal, samt frekventare 

användning av bredspektrumantibiotika (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
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Diagnos och smittspårning 

Provtagning av ESBL tas från avföring samlad i ett rent bäcken, från blöja eller genom att 

provpinnen förs upp i ändtarmen (HSF, 2012). Vid ett ESBL-positivt resultat har läkaren 

ansvar för att informera patienten, göra ESBL-märkning i journalen, se över att 

smittspårning utförs, ange ESBL med diagnoskoder i patientjournalen och vid tveksamhet 

kring antibiotikabehandling kontakta infektionskonsult. Det råder anmälningsplikt på fynd 

av ESBL-bildande bakterier (HSF, 2012).  

 

ESBL klassificeras inte som en allmänfarlig sjukdom, varför patienten inte är skyldig att 

informera sjukvård eller tandvård om ESBL-bärarskapet (HSF, 2012). För bättre vård, rätt 

antibiotikabehandling, för att vårdpersonal ska kunna upprätthålla patientsäkerheten och 

för att minimera smittspridning rekommenderas dock patienten att informera om 

bärarskapet. Individer med ESBLA, ESBLM och ESBLCARBA behöver inte berätta för sin 

omgivning om sitt bärarskap (HSF, 2012; HSF, 2013). 

 

ESBL-bärarskapet kan enligt en svensk studie av Alsterlund, Axelsson och Olsson-

Liljequist (2012) pågå i vissa fall upp till fem år. I en annan studie var tio procent av 

patienterna fortfarande ESBL-positiva efter tre år (Tham, Walder, Melander & Odenholt, 

2012). En studie av Titelman, Hasan, Iversen, Nauclér, Kais, Kalin och Giske (2014) 

visade att 5 av 26 ESBL-positiva patienter som tidigare visat negativa resultat åter blivit 

ESBL-positiva.   

 

Individer med känt ESBL-bärarskap och med riskfaktorer ska, och patienter med ESBL-

bärarskap utan riskfaktorer bör, vårdas på enkelrum med egen toalett och dusch enligt 

riktlinjer utgivna av HSF (2012). Vid upptäckt av ESBL-bärarskap ska smittspårning 

utföras och om patienten med nyupptäckt ESBL har riskfaktorer ska de som delat rum, 

toalett och/eller dusch med denne provtags i enlighet med riktlinjerna. Det är endast 

smittspårningsplikt på ESBLCARBA (SOSFS 2012:2, 1§). 

 

Behandling 

Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, som tillhör bakteriestammen 

Enterobacteriaceae, förekommer vanligtvis i normala tarmfloran, men kan orsaka 

behandlingskrävande infektioner (HSF, 2012). ESBL-producerande Enterobacteriaceae 

leder till resistens mot många infektionsbehandlingar och till mer begränsade 

behandlingsalternativ (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Infektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier behandlas med antibiotika 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Vid infektioner orsakade av ESBLA-producerande 

Enterobacteriaceae rekommenderar Folkhälsomyndigheten (2014) bland annat de 

intravenösa antibiotika meropenem, imipenem eller doripenem som behandling vid sepsis, 

pneumoni, svåra bukinfektioner och pyelonefrit. Dessa behandlingar anses även kunna 

tillämpas vid behandlingar av infektioner orsakade av ESBLM-producerande  

 

Enterobacteriaceae.  

Behandlingsalternativ för infektioner orsakade av ESBLCARBA-producerande stammar är 

mycket begränsade då endast små, retrospektiva studier har utförts enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014).  
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ESBLCARBA som bär på genen för karbapenemresitens bär även på resistensgener mot andra 

antibiotikaklasser, vilket leder till att ESBLCARBA-bärande bakterier är synnerligen 

svårbehandlade då de för det mesta endast är känsliga mot antibiotikumet kolistin 

(Schwaber et al., 2008). Läkemedelsbehandlingen ska enligt Folkhälsomyndigheten (2014) 

vara en kombination av två effektiva antibiotikapreparat, till exempel meropenem och 

kolistin, tigecyklin och kolistin, eller dubbel- eller trippelkombinationer av kolistin, 

tigecyklin, aminoglykosid, karbapenem och fosfomycin. Vid känslighet för högst ett 

preparat kan en trippelkombination av kolistin och rifampicin samt doripenem eller 

meropenem vara aktuell. 

 

Omvårdnad 

Det finns flera definitioner av omvårdnad och inget definitivt konsensusbegrepp, men 

denna definition av Ehrenberg och Walin (2014, s. 24) omfattar flera av dem: ”Omvårdnad 

är både en profession, det vill säga ett yrkesområde, och ett akademiskt ämne eller 

kunskapsområde som utgörs av vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, estetiska och etiska 

kunskaper”. Föreliggande studie utgår från ovanstående definition av omvårdnad. Vid 

omvårdnad av individ med ESBL är bland annat kunskap, erfarenheter, bemötande, 

hygienrutiner och riktlinjer delar som ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

International Council of Nurses 

All omvårdnad har en etisk aspekt som sjuksköterskan alltid bör ha i åtanke under sitt 

yrkesutövande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Till hjälp kan International 

Council of Nurses etiska kod användas. I den etiska koden står det att sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. I sjuksköterskans profession ingår det att främja insatser som gynnar 

sårbara gruppers hälsa samt sociala behov (SSF, 2014). Individer med ESBL kan uppfattas 

som en av samhällets sårbara grupper. 

 

Information 

Det är av stor betydelse enligt Wiklund, Hallberg, Kahlmeter och Tammelin (2013) att en 

individ med ESBL-producerande bakterier får god information när bärarskapet 

diagnostiserats. ESBL-bärarskapet kan orsaka emotionell påfrestning för individen, bland 

annat när det gäller vardagen, de närstående och framtidsutsikterna. Sjuksköterskan ska 

enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov, samt förvissa sig om att patient och dess närstående förstår 

given information. Bärarskapet påverkar individens livssituation (Wiklund, Hallberg, 

Kahlmeter & Tammelin, 2013). Inadekvat information kan orsaka rädsla och missförstånd 

om vad diagnosen har för konsekvenser på det dagliga livet och leda till att individen utför 

åtgärder som inte är lämpliga eller nödvändiga (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & 

Tammelin, 2013). 

 

Bemötande 

Bemötande tillhör sjuksköterskans kompetensbeskrivning och i bemötande ingår 

sjuksköterskans bakomliggande inställning eller anda som är grundläggande för agerande i 

en situation eller inför en uppgift (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska enligt 

kompetensbeskrivningen ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående och andra 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005).  
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Studier med patienter med ESBL eller MRSA av Wiklund, Hallberg, Kahlmeter och 

Tammelin (2013), Andersson, Lindholm och Fossum (2011) och Baratt, Shaban och Moyle 

(2011) visar på att individer upplevt särbehandling och stigmatisering från vårdpersonalens 

sida på grund av smittan. I studierna av Wiklund, Hallberg, Kahlmeter och Tammelin 

(2013) och Baratt, Shaban och Moyle (2011) har vårdpersonal setts som okunniga samt 

respektlösa i bemötandet. Isolerade patienter kan uppleva isoleringen som en stressfaktor, 

då de känner att de är fängslade och ensamma (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; 

Baratt, Shaban & Moyle, 2011; Skyman, Thunberg-Sjöström & Hellström, 2010). Dessa 

patienter fick dessutom färre besök av personalen än de som vårdats på icke-isoleringsrum, 

vilket medför en risk för sämre vård. I 2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) syftar 

på att målet med hälso- och sjukvården är att ge en god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen.  Lagen innebär att ESBL-bärande individer har rätt till samma vård som 

andra patienter.  

 

Sjuksköterskors bemötande av ESBL-bärande individer ska inte skilja sig från andra 

patienter. Folkhälsomyndigheten (2014) pekar på att basala hygienrutiner ska tillämpas 

med alla patienter och att ESBL-bärande individer inte ska behöva känna sig 

särbehandlade. Bristande följsamhet till arbetssättet kan vara i form av inga eller för få 

hygienrutiner eller i form av alltför omfattande skyddsåtgärder (Wiklund, Hallberg, 

Kahlmeter & Tammelin, 2013). En viktig orsak till detta är bristande kunskap hos 

vårdpersonal om basala hygienrutiner och om antibiotikaresistenta bakterier (Lindberg, 

Lindberg, Skytt, Högman & Carlsson, 2011). Enligt 4 § i smittskyddslagen (2004:168) ska 

smittskyddsåtgärder ”bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer 

långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa”. För ett 

förbättrat bemötande och förbättrad efterlevnad av de basala hygienrutinerna kan 

sjuksköterskans kompetenskrav på att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder 

från kompetensbeskrivningen av Socialstyrelsen (2008) implementeras. En ökad kunskap 

hos vårdpersonal kan leda till ett bättre bemötande och bidra till att stärka individen 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Förebyggande åtgärder 

Kunskapsinhämtning 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska 

”söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, implementera ny 

kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsen, 2005, s. 13). En ESBL-bärande patient är i behov av 

specifika omvårdnadsåtgärder beskrivna i det lokala handlingsprogrammet för ESBL 

utgivet av HSF (2012). Sjuksköterskan ska vid kontakt med ESBL-bärande patient då 

enligt kompetensbeskrivningen aktualisera sin kunskap om ESBL efter behov. 

Föreliggande studie definierar upplevelse som något individen har upplevt, till exempel om 

en svårbeskrivbar eller en helhetskänsla av ett fenomen (Upplevelse, u.å.). Sjuksköterskan 

ska ha förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskans upplevelse kring kunskap och erfarenheter gentemot ESBL kan påverka 

vad sjuksköterskan gör för att aktualisera sin kompetens i syfte att upprätthålla en god 

omvårdnad. 

 

Hygienrutiner och riktlinjer 

Multiresistenta bakterier ingår i vårdrelaterade infektioner och inkluderas därför i 

förebyggandet av sådana (Socialstyrelsen, 2006).  
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I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska 

“motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling /…/ förebygga 

smitta och smittspridning” (Socialstyrelsen, 2005, s. 12). Sjuksköterskan har också ett 

ansvar i att förebygga vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2005). Det är av största 

vikt att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner beskrivna i SOSFS (2007:19, 2§) för att 

hindra vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2006). Vid direkt handläggning av 

patienter med ESBL hänvisas vårdgivare till lokala riktlinjer (Folkhälsomyndigheten, 

2014). I Stockholms län kan vårdgivare vända sig till handlingsprogram för ESBL i öppen- 

och slutenvården samt särskilda boenden (HSF, 2012). Smittskydd Stockholm och 

Vårdhygien Stockholms Län har tagit fram handlingsprogrammet vilket sedan fastställts av 

Central hygienkommitté. ESBLCARBA har ett separat handlingsprogram på grund av skilda 

föreskrifter angående anmälnings- och smittspårningsplikt jämfört med ESBLA och 

ESBLM (HSF, 2012). Handlingsprogrammet för ESBL i öppen- och slutenvården samt 

särskilda boenden skall följas av vårdgivarna i Stockholms län och omfattar konkreta 

riktlinjer angående hygienrutiner som skall tillämpas vid vård av individer med ESBL. 

 

Förebyggande arbete mot ESBL kan kopplas samman med sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning då sjuksköterskan ska förebygga smitta och smittspridning i sitt 

yrkesutövande (Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2006). Den viktigaste faktorn mot 

smittspridning är noggrann handhygien (HSF, 2012). Handhygienen ingår i basala 

hygienrutiner som ska tillämpas vid vård av alla patienter oavsett sjukdomstillstånd 

(SOSFS 2007:19). Förebyggande åtgärder mot smittspridning vid fynd av ESBL hos en 

patient är strikta hygienrutiner där mekanisk bearbetning vid daglig rengöring och 

desinfektion av till exempel patientnära tagytor, toalett, hjälpmedel, sänggrindar, golv i 

vårdrum och hygienutrymmen med rumsbunden städutrustning som rengörs och 

desinfekteras efter varje städning beskrivs i HSF (2012) som beskriver Stockholms läns 

landstings handlingsprogram för ESBL. En ESBL-bärande patient med diarré får inte 

vistas i gemensamma utrymmen med andra patienter och besökare ska informeras om att 

handrengöring samt handdesinfektion bör göras innan och efter besök (HSF, 2012). 

 

Problemformulering 

Prevalensen av ESBL har ökat kraftigt i Sverige och i sjukhusmiljöer är bristande 

vårdhygien en riskfaktor för smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Förebyggandet 

av smittspridning ingår i sjuksköterskans kompetensområde (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

Socialstyrelsen (2006) ska inte en patients vård förhindras eller fördröjas på grund av ett 

misstänkt eller konstaterat bärarskap av multipelt antibiotikaresistenta bakterier. Riktlinjer 

och hygienrutiner i enlighet med HSF (2012) ska tillämpas för att förebygga 

smittspridningen. Förbättring och utveckling ska alltid eftersträvas inom vården och 

sjuksköterskan ska ha kompetens för att möta dagens och morgondagens behov 

(Socialstyrelsen, 2005). För att kunna förbättra olika områden behövs en bild av hur det 

existerande läget ser ut.  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att på vårdavdelningar utföra 

omvårdnadshandlingar som omfattar individer med betalaktamas med utvidgat spektrum. 

 

 



 

 8 

METOD 

Val av metod 

Metoden för föreliggande studie var en kvalitativ forskningsintervju, med stöd av 

Henricson och Billhult (2012) som menar att metoden är lämplig i studier som eftersöker 

förståelse och beskrivningar av individers erfarenheter av fenomen och upplevelser. 

Metoden analyserar individens sagda ord och beskrivningar. Syftet med studien var att 

undersöka hur sjuksköterskor upplever att utföra omvårdnadshandlingar och eftersom den 

kvalitativa forskningsintervjun är lämplig för studier som vill beskriva individers 

upplevelse bedömdes metoden som optimal.  

 

Urval 

Urvalskriterier 

Undersökningsgruppen var legitimerade sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i över 

ett år och arbetar vid en somatisk vårdavdelning på sjukhus inom Stockholms län. 

Informanterna ska kunna kommunicera på svenska.  

 

Författarna beslutade att informanten bör ha varit yrkesverksam sjuksköterska i minst ett år 

för att ha samlat erfarenheter om omvårdnad som omfattar individer med ESBL och 

därmed kunna återge en nyanserad berättelse. De vida urvalskriterierna ger en stor 

variation och inkluderar avancerad nybörjare till expert, vilket stöds av Benner (1993) som 

anser att nyutbildade sjuksköterskor är avancerade nybörjare som kommer att övergå till 

stadiet kompetent efter två till tre år av praktisk erfarenhet. En övre gräns valdes varken för 

hur länge informanten varit yrkesverksam sjuksköterska eller längden på vidareutbildning 

för att bättre representera populationen sjuksköterskor och för att kunna inkludera 

informanter upp till stadiet experter.  

 

Kravet på att informanten ska kunna kommunicera på svenska ställdes för att författarna 

skulle kunna försäkra sig om att informanten förstod informationen om studien samt dess 

syfte vilket krävdes för att kunna ge ett informerat samtycke. Informanten behövde kunna 

kommunicera på svenska för att kunna ge en innehållsrik berättelse. Detta minimerade 

även risken för missförstånd.  

 

År 2012 rapporterades det att Stockholms län hade den tredje största incidensen av ESBL i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den höga incidensen var en avgörande faktor vid 

val av geografiskt område för genomförandet av studien. Avgränsningen till Stockholms 

län valdes även på grund av geografisk lämplighet, detta för att studien skulle vara 

praktiskt genomförbar med de medel och resurser författarna hade för att resa i Sverige. 

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning på somatiska avdelningar på sjukhus i 

Stockholm noterades brister kring basala hygienrutiner samt en hög beläggningsgrad och 

låg bemanningskvot, vilket ledde till beslutet att inrikta studien på somatiska 

sjukhusavdelningar. 

 

Vikt lades vid att finna informanter med olika erfarenheter som kunde berätta om det 

fenomen som undersöks väl, vilket enligt Henricson och Billhult (2012) kan uppnås genom 

variation i livssituationer. Variation uppnåddes genom att informanterna arbetade vid olika 

avdelningar på olika sjukhus samt hade olika vidareutbildningar och antal yrkesverksamma 

år. 
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Urvalet av deltagare var ett lämplighetsurval, vilket stöds av Patton (2002) som menar att 

urvalsmetoden är lämplig vid kvalitativa intervjustudier med homogena 

undersökningsgrupper. Eftersom undersökningsgruppen sjuksköterskor var homogen 

bidrog detta till valet av urvalsmetod. 

 

Undersökningsgrupp 

Sex sjuksköterskor intervjuades. Informanterna hade varit yrkesverksamma sjuksköterskor 

i mellan 2½ år och 21 år. Tre av informanterna arbetade på olika intensivvårdsavdelningar, 

två på njuravdelningar och en på en medicinavdelning. Medelvärdet för yrkesverksamma 

år var 8,7 år. Två informanter av manligt kön och fyra av kvinnligt kön intervjuades.  

 

Genomförande 

Rekrytering 

Verksamhetsansvariga chefer för olika avdelningar på sjukhus kontaktades via elektronisk 

post [e-post] och i ett missivbrev (Bilaga A) gavs information om studien, begäran om 

tillstånd för utförandet av studien samt förfrågan om informanter intresserade av 

deltagande i studien som uppfyllde urvalskriterierna fanns. Verksamhetscheferna tog 

kontakt med chefsjuksköterskan på avdelningarna som i sin tur gick ut med information 

om studien till de anställda och frågade om intresse att medverka. Chefsjuksköterskan 

kontaktade sedan författarna med namn på sjuksköterskor som var intresserade av att delta 

i studien.  Tid och plats för intervjun bestämdes därefter tillsammans med 

chefsjuksköterskan och informanten.  

 

Intervjuguide 

Intervjutypen blev flexibel genom användandet av en intervjuguide (Bilaga B) (Danielson, 

2012a). Intervjuguiden inleddes med en fråga för att säkerställa att informanten uppfyllde 

urvalskriterierna. Tio öppna frågor, med underliggande stödord och följdfrågor, användes 

för att besvara studiens syfte. Författarna ansåg att en begränsning på sex till åtta frågor 

som rekommenderats av Morse och Richards (2002, refererat i Danielson, 2012a) var 

otillräcklig för att få svar på studiens syfte. 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju utfördes för att säkerställa att intervjuguiden svarade mot syftet samt om 

den angivna tidsramen kunde följas. Informanten i pilotintervjun uppfyllde alla ovan 

beskrivna urvalskriterier. Författarna valde att inkludera pilotintervjun i resultatet, vilket är 

i enighet med Danielson (2012b) då syftet besvarades och intervjuguiden förblev 

oförändrad. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer 

med öppna frågor (Danielson, 2012a). Intervjuerna tog mellan 15 och 25 minuter. 

Ljudinspelningsutrustning användes, men enbart om det godkändes av informanten, vilket 

alla informanter gjorde. Tid och plats för intervjun valdes i samråd med informanten. 

Författarna anpassade sig efter den miljö som informanten beslutade att intervjun skulle 

genomföras i, dock föreslogs en lugn och isolerad miljö. 

 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, varav en hade en mer aktiv roll och ledde 

intervjun medan den andra främst förde anteckningar. Författarna ledde tre intervjuer var. 
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Intervjun började med en introduktion som bestod av en kort presentation av studien och 

författarna samt besvarande av informantens eventuella frågor. Efter introduktionen 

fortsatte intervjun med de öppna frågeställningarna. Intervjuerna avslutades med en 

summering av frågorna och om det var något som informanten ville tillägga, i enighet med 

Danielson (2012a). Tid avsattes i slutet av intervjun, vilket har rekommenderats av 

Danielson (2012a), ifall någon fråga behövde följas upp. 

 

Databearbetning 

Data från intervjuerna bearbetades genom transkribering. Vid transkriberingen bearbetade 

författarna intervjuerna i och med att de överförde de inspelade svaren ordagrant, inklusive 

pauser och känslointryck, till skrift samt avkodade dem för att skydda informanternas 

identiteter, i enighet med Danielson (2012a). Författarna transkriberade tre intervjuer var. 

Därefter lyssnade och läste författarna igenom varandras transkriberingar för att säkerställa 

att de var överens om att de var korrekt transkriberade.  

 

Dataanalys 

Efter transkriberingen lästes all insamlad data flera gånger i sin helhet av båda författarna 

var för sig för att därefter diskutera tillsammans och gå vidare med analysen. Ovanstående 

metod för databearbetning är lämplig då den enligt Danielson (2012b) används till den 

kvalitativa innehållsanalysen. 

 

Dataanalysmetoden som användes är kvalitativ innehållsanalys, vilket är en lämplig metod 

att använda vid analys av text från intervjuer menar Danielson (2012b). Analyseringen av 

data utfördes i enlighet med Danielson (2012b) och påbörjades med en uppställning av all 

insamlad data i en tabell.  

 

Författarna tog tillsammans ut meningsenheter som svarade mot studiens syfte ur de 

transkriberade intervjuerna och förde in dem i en tabell. Meningsenheter är enligt 

Danielson (2012b) ett antal ord med ett gemensamt budskap, meningsenheterna 

kondenseras genom att uttagandet av väsentliga ord ur texten. Meningsenheterna 

kondenserades till kortare meningsenheter och tilldelades koder. Kod är den kondenserade 

meningsenhetens etikett och utgör underlag till kategorisering av skriften (Danielson, 

2012b). Koderna delades in i subkategorier som i sin tur delades in i kategorier. 

Subkategorier är en grupp koder med liknande innehåll menar Danielson (2012b), medan 

kategorier i sin tur utgörs av en grupp subkategorier med liknande innehåll. Föreliggande 

studie valde att använda subkategorier eftersom det framkom ett brett spektra av koder 

med olika innehåll.  

 

Författarna tog ut koder, subkategorier och kategorier tillsammans och diskuterade varje 

kod, subkategori och kategori tills båda författarna var eniga. I tabell 1 visas exempel på 

studiens innehållsanalys, från meningsenheter till kategorier. Det framkom nio 

subkategorier och fyra kategorier i studien vilka ställdes upp i tabell 2 under resultat.  

 

Studien använde analysmetoden kvalitativ innehållsanalys med en induktiv riktning, vilket 

enligt Danielson (2012b) utgår från innehållet i de transkriberade skrifterna samt lägger 

fokus på beskrivning och djupare tolkning av data. 
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Studien lade fokus på den manifesta analysen av skriften för att beskriva det som kom fram 

vid intervjuerna (Danielson, 2012b). Intervjufrågorna fokuserade på individens 

upplevelser, varför en manifest kvalitativ innehållsanalys ansågs vara optimal.  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys från meningsenheter till kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategorier 

”Tid är en bristvara 

men jag tar tid och 

läser, skumläser. Jag 

sitter inte och läser allt 

och varför du kom och 

varför ja, och vad som 

händer sen utan just det 

viktiga med hygien. 

Och sen får man läsa på 

allt eftersom” (2) 

Jag tar tid för att 

uppdatera mina 

kunskaper 

angående ESBL 

Inhämta 

kunskap 

Inhämtande av 

kunskap 

Kunskaper 

”Den har jag inte riktigt 

funderat på mer än att i 

den bästa av världar kan 

man ha enkelrum på de 

här patienterna. Skriver 

avvikelse varje dag inte 

kan följa riktlinjerna då 

en patient med ESBL 

ligger på dubbelrum” 

(1) 

Fler enkelrum 

behövs. Jag 

skriver avvikelse 

varje dag då jag 

har en patient 

med ESBL som 

ligger på en 

flersal och jag 

inte kan följa 

riktlinjerna 

Platsbrist, 

bristande 

följsamhet 

Platsbrist och 

tidsbrist 

Områden 

med brister 

 

 

Trovärdighet 

Författarna intervjuade enbart informanter som uppfyller studiens urvalskriterier. 

Intervjuguidens pålitlighet och dess förmåga att svara på syftet kontrollerades genom en 

pilotintervju. Intervjuguiden följdes i alla intervjuer och detta ökade studiens trovärdighet 

då ett identiskt mätinstrument användandes kontinuerligt. Intervjuerna spelades in med 

diktafon för att säkerställa en korrekt transkribering samt att informantens svar inte 

misstolkades eller förvrängdes. Efter transkribering kontrollerade författarna att texten och 

inspelningen av intervjun överensstämde. Citat från alla sex intervjuer har inkluderats och 

presenteras i resultatet. Citat som använts i resultatet har omvandlats till skriftspråk utan 

förändring av citatens innebörd. Informanternas dialektala uttryck och slang skrevs om till 

skriftspråk för att förstärka informanternas konfidentialitet. 

 

Författarna kvalitetskontrollerade genom att ständigt vara kritiska till sina val. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) ökar validiteten om alla steg som tagits under studiens gång är 

förnuftiga och försvarbara. Kvale och Brinkmann anser att detta leder till ökad 

trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Författarna har noggrant beskrivit metod och 

utförande, vilket Polit och Beck (2012) anser öka studiens validitet. Studiens trovärdighet 

ökar med utförligt skriven metod eftersom andra forskare kan genomföra studien igen och 

få liknande resultat. 
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Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke finns i både lagstiftning och i de etiska riktlinjerna och Helgesson 

(2006) beskriver att informanten har rätt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst under 

studien gång. För utförandet av en etiskt korrekt studie fick deltagarna information om 

föreliggande studies syfte, metod, nytta samt hur data som insamlades skulle komma att 

förvaras och användas. Information gavs om att studien var frivillig och att medverkandet 

kunde avbrytas, utan att behöva ange orsak och utan några negativa konsekvenser. 

Informanterna informerades om möjliga risker. Författarna identifierade att en risk vid 

deltagandet i studien var att intervjun utfördes under arbetstid, vilket kunde leda till 

tidspress för informanten vid utförande av arbetsuppgifter. Informerat samtycke gavs av 

alla informanter. Ovanstående etiska val grundar sig i Belmontrapporten skapad av Ryan et 

al. (1979). Undersökningsgruppen sjuksköterskor stod inte i en beroendeställning till 

författarna och detta menar Kjellström (2012) gör studien mer etiskt försvarbar. 

 

Konfidentialitet 

Individer som deltog i studien försäkrades om att författarna skyddar informanternas 

konfidentialitet i enighet med Belmontrapporten (Ryan et al., 1979). All data och uppgifter 

som insamlades har förvarats inlåst och lösenordskyddat och utan åtkomst för obehöriga. 

Ljudupptagningsfiler och transkriberade intervjudokument sparades endast på författarnas 

datorer vilka var blockerade från obehöriga genom lösenord samt raderades efter studiens 

avslut. All transkriberad data avidentifierades så att den inte kunde spåras till den specifika 

individen. Insamlad data användes endast för forskningsändamål i denna studie.  

 

Oredlighet 

Sanningsenlighet eftersträvades i föreliggande studie genom objektivitet vid analys av 

intervjuerna för att undvika förvrängning av informanternas intervjusvar. Oredlighet är när 

ett forskningsarbete manipuleras eller förvrängs avsiktligt enligt Källström (2012) och 

omfattar plagiat, manipulation av metod och resultat samt framställning av andras idéer 

utan att hänvisa till upphovsmannen. Författarna diskuterade olika tolkningar av data 

kontinuerligt under studiens förlopp. Vikt har fästs vid att motverka oredlighet under 

innehållsanalysen och resultatet. 

 

RESULTAT 

Resultatet kunde sammanfattas i fyra kategorier. Kategorierna indelades i nio 

subkategorier. Kategorierna och subkategorierna redovisas i tabell 2. I 

resultatredovisningen benämns informanterna som sjuksköterskor och citat redovisas med 

indragen kursiv stil. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Riktlinjer och hygienrutiner  Riktlinjer 

Ökad hygienmedvetenhet 

Förebyggande av smittspridning 

Kunskaper 

 

Känsla av säkerhet och osäkerhet 

Inhämtande av kunskap  

Utökad kunskap 

Bemötande 

 

 

Områden med brister Platsbrist och tidsbrist 

Personalbrist 

Informationsåtkomst 

 

 

Riktlinjer och hygienrutiner 

Alla sjuksköterskor lade stor vikt vid att följa riktlinjer och hygienrutiner vid handhavande 

av en patient med ESBL. Användningen av riktlinjer och hygienrutiner påverkade 

sjuksköterskans upplevelse av utförandet av omvårdnadshandlingar. 

 

Upplevelse av riktlinjer 

Det framkom att de basala hygienrutinerna sjuksköterskorna använder dagligen inte skiljer 

sig mycket åt jämfört med de hygienrutiner de använder vid omvårdnad av individer med 

ESBL. Det visade sig att hygienrutinerna och riktlinjerna vid ESBL ansågs omfattande. 

Delade uppfattningar om hygienrutinerna vid omvårdnad av individer med ESBL 

framkom. En attityd kring hygienrutiner var mer självsäker och avslappnad. De menade att 

allt man behövde göra var att leta upp den senaste versionen av hygienrutinerna och följa 

dem.  Handlingsprogrammet för ESBL uppfattades fungera bra i praktiken samt följdes. 

 

”Riktlinjerna är tydliga så det är bara att läsa på även om man bara hinner 

titta i dem.” 

 

En annan uppfattning som framkom var att handlingsprogrammet för ESBL fungerade 

mindre bra i praktiken och var för omfattande. Hygienrutinerna upplevdes som otydliga. 

 

”Hygienrutinerna upplevs som oklara och förändras ibland. Det är svårt att 

få ut information som når ut till alla, alla gånger.” 

 

Alla sjuksköterskor upplevde att de försökte följa hygienrutinerna men påpekade att det 

kunde inträffa avvikelser.  

 

”Jag tycker att de fungerar hyfsat bra. Alla missar vi ju väl någon gång, det 

ska jag inte säga att vi inte gör, men överlag så tycker jag att det funkar 

bra.” 
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Ökad hygienmedvetenhet 

Alla sjuksköterskor berättade att de uppmärksammade hygienrutiner vid omvårdnad av 

individer med ESBL och beskrev stor noggrannhet med följsamheten av hygienrutinerna.  

 

”Det är väl att man tänker på basala hygienrutiner. Jag tror att man tar 

extra hänsyn till hygienrutinerna då man har kunskap om att en patient är 

smittad. ” 

 

Förebyggande av smittspridning 

Det framkom att alla sjuksköterskor ansåg att de använde riktlinjerna för vårdhygien vid 

omvårdnad av patienter med ESBL för att förhindra smittspridningen. En sjuksköterska 

upplevde en ökad svårighet vid informerandet kring förebyggande av smittspridning till 

patienters anhöriga. Hen upplevde kontroll över smittspridningen på sjukhus men anser att 

det var svårare att informera patienten för minimering av smittspridningen i samhället. 

 

”Det är jättesvårt med förebyggande åtgärder gentemot anhöriga och idag 

sprids de resistenta bakterierna framförallt i samhället.” 

 

Kunskaper 

Känslan av säkerhet eller osäkerhet vid utförande av omvårdnadshandlingarna som 

omfattar patienter med ESBL baserades på uppfattningar av hur goda sjuksköterskornas 

kunskaper var. 

 

Känsla av säkerhet och osäkerhet 

Alla sjuksköterskor ansåg att de inte var rädda för att bli smittade. En inställning var att 

sjuksköterskor inte kunde vara rädda för att bli smittade då det skulle omöjliggöra att 

arbeta inom yrket. Det framkom att den kontrollerade sjukhusmiljön var ett skäl som ledde 

till att de inte var oroliga för att bli smittade av ESBL.  

 

Jag känner att jag är mer rädd att jag skulle bli smittad av ESBL på en 

offentlig flygplats, än vad jag är här på sjukhuset /…/ Här på sjukhuset, då 

har jag ju kontroll över hygienen. 

 

Det framkom att förvirring på avdelningen vad gäller riktlinjerna för olika smittor kunde 

uppstå eftersom smittorna ansågs vara svåra att särskilja. 

 

”Jag kan säga att det alltid är en form av förvirring på avdelningen med de 

här olika typerna av smittor, hur man ska städa och hur man ska isolera.” 

 

En sjuksköterska hade uppmärksammat att annan vårdpersonal på grund av bristande 

kunskaper om ESBL och andra multiresistenta bakterier känt sig osäkra och därmed 

bidragit till att patienter fått ett sämre bemötande.  

 

”Det är lätt att man drar alla de här över en kam och sen blir det ”nej, men, 

då kan jag inte gå in”, eller att man ibland kanske går in till en sådan patient 

lite mer sällan än om det varit någon annan. Man blir lite klassad.” 
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En sjuksköterska som varit yrkesverksam då ESBL och andra multiresistenta bakterier 

började uppmärksammas ansåg att det till en början fanns en stor rädsla för möjliga 

negativa konsekvenser inom arbetslivet om du som vårdgivare blev smittad, men att det 

idag har förändrats då kunskaperna har förbättrats. 

 

”Från början var man ju väldigt rädd att man skulle få någon form utav 

resistent bakterie och vad som skulle hända. Det var ju inte heller klarlagt 

rent arbetsmiljömässigt om man skulle bli av med jobbet eller sådana saker.” 

 

Inhämtande av kunskap 

Alla sjuksköterskor förutom en ansåg att de hade otillräckliga kunskaper om ESBL och var 

i behov av att uppdatera dem vid omvårdnad av en patient med ESBL. En inställning som 

framkom var föresatsen att ta sig tid att läsa på om ESBL och uppdatera kunskaperna trots 

tidsbrist. Andra uttryckte att de inte hade tid att inhämta information och att det istället var 

genom andra vårdgivare de fick informationen. 

 

”Nej, vi har inte tid att ta reda på information under arbetstid.  Man frågar: 

”är det någon som vet hur det var?” eller ”hur var det nu som det gällde 

med det här?” och sen ”ja, jag tror att det var såhär”, ”ja, och så tror 

jag…” Så är det hela tiden; något hop-plock av någon som tror sig minnas 

att det var såhär. Det finns ju ingen tid att sitta och leta, och när man väl 

kommer hem så är inte det första man gör att googla ESBL, haha. Nej, 

tyvärr, arbetssituationen ser inte riktigt ut så; att man har tid att sitta och 

leta saker oavsett vad det nu är, tyvärr.” 

 

Utökad kunskap 

En sjuksköterska påpekade att mer kunskap behövdes för att på ett effektivare sätt 

motverka den redan breda spridningen av ESBL.  

 

”Det är väl ett generellt samhällsproblem med den här typen att bakterier. 

Det är väldigt svårt att få fram någon form av behandling, om man ska 

inrikta sig på nya antibiotika eller om man ska försöka på andra sätt att 

begränsa smittspridningen genom att ha bättre möjligheter på avdelningarna 

att isolera de här patienterna. I vissa länder har det gått så lång att man 

isolerar dem som inte är smittade för att de är så många andra som har den 

här typen av bakterier. Troligtvis så kommer det bli ett större problem och 

det kommer att växa lavinartat.” 

 

Bemötande 

Sjuksköterskorna upplevde att deras bemötande gentemot patienten påverkade utförandet 

av omvårdnadshandlingar.  

 

Alla sjuksköterskorna upplevde att bemötandet gentemot patienten var oberoende av om de 

hade ESBL-diagnos eller inte. En uppfattning var att de inte kunde veta vilka andra 

patienter som har oupptäckta smittor och därför upplevde att det inte skulle vara någon 

större skillnad i bemötandet. 
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”Jag tycker att man ska behandla dem som vilka andra patienter som helst, 

om man säger rent mänskligt, och sen är det ju då hygienen man ska ha extra 

koll på inom vården i vilket fall, men annars så tycker jag att nej, jag 

upplever inte att man behandlar dem annorlunda, utan det är 

frågeställningen hygien och åter hygien.” 

 

En sjuksköterska observerade att vårdpersonal minimerade antalet gånger de gick in till en 

patient med smitta för att minska risken för smittspridning. Hen menade på att detta i sin 

tur kunde leda till att uppkomna omvårdnadsbehov inte lades märke till. 

 

”Jag tror att de får mindre tid och uppmärksamhet av personalen än vad de 

övriga får, för patienter med smittor ska man ju undvika att gå in till i 

onödan, utan man tar allt på en och samma gång. 

 

En sjuksköterska upplevde att vårdpersonal inte ryggat tillbaka, vägrat gå in eller gjort vad 

de ska. En annan observerade att det kunde brista i bemötande och omvårdnad av patienter 

med ett litet omvårdnadsbehov när det är en patient med smitta.” 

 

Det är de i mittemellan kategorin som kanske behöver lite hjälp men man 

tycker som personal "äh, det där klarar han nog själv ändå" och då går jag 

inte in och han får sköta det själv fastän han kanske behövt lite 

handräckning. Den patientkategorin tycker jag hamnar i kläm. Antingen 

sköter du det själv och klarar dig jättebra eller så har du ett jättestort 

omvårdnadsbehov och då får du det. 

 

Områden med brister 

Områden med brister som sjuksköterskorna upplevde fanns och vilka därmed var i behov 

av förbättring var tidsresurser, platstillgång, personaltillgång, och informationsåtkomst.  

 

Platsbrist och tidsbrist 

Det fanns en önskan om fler enkelsalar på vårdavdelningarna. Det framkom att de behövt 

stå upp som sjuksköterskor för att motverka att patienter med ESBL lagts in på flersalar, 

vilket skulle ha brutit mot riktlinjerna. 

 

”För att undvika smittspridning måste man kunna stå emot när de ringer från 

akuten och säger att en patient med ESBL måste komma till avdelningen trots 

att man inte kan lägga patienten på enkelsal och då bryta mot riktlinjerna.” 

 

Sjuksköterskor uttryckte att de upplevt tidsbrist. En sjuksköterska uttalade sig att det 

uppkommit tidsbrist när det var brist på vårdplatser, vilket kunnat orsaka bortprioritering 

av vård- och omvårdnadshandlingar som annars skulle ha genomförts. Det framkom även 

att information kring bärarskap av ESBL inte alltid framkommit i överrapporteringar 

mellan sjukhus. 

 

”Sen kan det ju hända att man inte alla gånger hinner odla patienterna innan 

de åker härifrån. Det kan vara tidspress för en ledig sängplats för att vi får in 

en annan patient. Det har också missats i överrapporteringen från andra 

sjukhus.” 
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En iakttagelse var att somliga patienter liggande på enkelrum krävde mer tid och att detta 

påverkade frekvensen sjuksköterskan gick in till patienten då hen behövde vara beredd att 

lägga ner mer tid inne hos patienten. 

 

Personalbrist 

Med kontinuerlig vård utförd av samma personalstyrka ansågs risken för smittspridningen 

minska. Dock ansåg de att detta inte var möjligt på grund av personalbrist. Personalbristen 

ska ha lett till en stor variation av personal som individen kommit i kontakt med. 

 

”I alla fall att de fortsatte under hela den vårdtiden så att man minskar antal 

personal till patienten, men i praktiken så är det svårt att utföra, men det tror 

jag skulle minska spridningen.” 

 

Informationsåtkomst 

En åsikt som framkom var att ett bättre sätt att erhålla väsentligt information behövdes, 

medan en annan var att informationen var enkel att komma åt. En sjuksköterska upplevde 

att riktlinjerna var för omfångsrika och uttryckte en önskan om en lathund för att lättare 

och snabbare få fram relevant information. Dock anmärktes det att skapandet av en egen 

lathund inte vore tillräckligt givande i relation till den tid det tog samt hur ofta den 

behövde revideras, då hen upplevde att riktlinjerna förändrades ofta.  Andra berättade att 

de vid intervjutillfället redan hade lathundar på avdelningen. 

 

”Det vet jag inte om det skulle kunna vara tydligare eller enklare att förstå 

/…/ Hämtar du dem på nätet så är det ganska omfattande. Ofta vill man ha 

det lite kort, ”såhär ska jag göra” eller ”det här ska jag tänka på”. Att det är 

väldigt kort, korta meningar egentligen. Inte flera sidor text, för det orkar 

man inte läsa, jag vill ändå bara veta hur jag ska städa när hon går hem 

eller om jag måste göra några odlingar av alla andra patienter när de går 

hem. Väldigt såhär konkreta åtgärder och så.”  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet indikerar att alla sjuksköterskor lade vikt vid att följa riktlinjer och hygienrutiner 

vid utförande av omvårdnadshandlingar. Bristande följsamhet till riktlinjerna kan orsaka 

smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 2014). Alltför omfattande skyddsåtgärder utöver 

riktlinjerna kan orsaka särbehandling eller stigmatisering, vilket har påvisats i studier av 

Wiklund, Hallberg, Kahlmeter och Tammelin (2013), Andersson, Lindholm och Fossum 

(2011) och Baratt, Shaban och Moyle (2011). Enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) 4 § 

får smittskyddsåtgärder inte vara mer omfattande än vad som är försvarligt med hänsyn till 

faran för hälsan. Därför anser författarna att sjuksköterskornas strävan att efterfölja 

riktlinjerna leder till en bättre omvårdnad. 

 

Sjuksköterskorna hade olika åsikter kring riktlinjernas funktion, tydlighet och 

tillgänglighet. Somliga önskade en förändring av riktlinjerna då de uppfattades som 

otydliga, omfattande, ofta reviderade, att de inte nådde ut till alla och var svåra att tillgå, 

vilket också påvisades i studien av Andersson, Lindholm och Fossum (2011). En annan 

uppfattning var att riktlinjerna fungerade bra. Eftersom alla inte upplevde att de fungerade 

tillfredsställande kan de förbättras.  
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Möjliga förbättringsåtgärder anser författarna vore att förtydliga riktlinjerna genom en 

tydligare disposition i dokumenten, en sammanställning av den viktigaste informationen 

och ett effektivare system för att nå ut med uppdateringar av riktlinjerna. 

Förbättringsåtgärderna baseras på de problemområden som presenterades i resultatet. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskornas känsla av säkerhet respektive osäkerhet vid 

utförande av omvårdnadshandlingar baserades på deras kunskaper. Ju mer kunskaper 

sjuksköterskorna hade, desto säkrare upplevde de sig vara. De uppgav att förvirring kunde 

uppstå på avdelningen på grund av bristande kunskaper. Metod för inhämtning av 

kunskaper varierade. En av metoderna som framkom var att de inhämtade kunskaper från 

vårdpersonal på avdelningen. De ansåg att den inte var optimal då misstag kunde 

förekomma när man inte utgick från primärkällan, men motiverade sitt val av metod med 

tidsbrist. Eftersom det står i kompetensbeskrivningen utgiven av Socialstyrelsen (2005) att 

sjuksköterskor ska söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur och information, 

reflekterar författarna över tidsbristens roll i att bidra till att sjuksköterskor använder en 

sekundärkälla istället för att använda sig av en primärkälla, såsom riktlinjer vid 

handläggning av patienter med ESBL från HSF (2012).  

 

Alla sjuksköterskor i föreliggande studie ansåg att bemötandet av patienter inte borde 

påverkas av ESBL-smittan och därför ansågs rädsla för att bli smittad inte vara kompatibelt 

med yrkesvalet sjuksköterska. Det uppmärksammades dock att de gick in till patienter med 

ESBL färre gånger jämfört med andra patienter. En sjuksköterska motiverade detta med att 

det minskar risken för smittspridning. Författarna förmodar att sjuksköterskans motivation 

baseras på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) där man som sjuksköterska ska 

förebygga smittspridning. Författarna anser att detta kan leda till en sämre omvårdnad då 

omvårdnadsbehov som patienten har kan missas på grund av det minskade antalet 

kontakttillfällen, vilket också påvisades i studier av Andersson, Lindholm och Fossum 

(2011), Baratt, Shaban och Moyle (2011) och Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström 

(2010). Författarna menar i enighet med Folkhälsomyndigheten (2014) att följande av 

hygienrutinerna räcker för att förebygga smitta. En sjuksköterska som upplevde tidsbrist 

angav att hen observerat att isolerade patienter behövde mer tid inne på rummet. 

Sjuksköterskan gick därmed in färre gånger men såg till att ha tid för att stanna längre. 

Studier av Andersson, Lindholm och Fossum (2011), Baratt, Shaban och Moyle (2011) och 

Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström (2010) visade att vissa isolerade patienter känt 

sig fängslade och ensamma. Genom att gå in färre gånger kan sjuksköterskan ha bidragit 

till denna känsla, men kompenserar med att stanna längre vilket kan hjälpa till att motverka 

detta. 

 

Ur resultatet framkom det att tidsbrist var ett problem. Andra brister som framfördes var 

brist på vårdplatser och personal. Hög beläggningsgrad tillsammans med personalbrist kan 

orsaka tidsbrist, som i sin tur kan leda till ett sämre omvårdnadsarbete. Platsbrist och 

personalbrist har även identifierats av Folkhälsomyndigheten (2014) som menar att de är 

riskfaktorer för smittspridning på sjukhus. Bortprioritering av vård- och 

omvårdnadshandlingar, brytande av riktlinjer och en betydelsefull variation i 

personalstyrka är brister som kunde påverka sjuksköterskans upplevelse av utförande av 

omvårdnadshandlingar. Prevalensen av ESBL ökar i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014) och att patienter med en infektion orsakad av ESBL har längre vårdtider påvisades i 

en studie av Giske et al. (2008). Författarna hävdar att den ökade prevalensen och de 

längre vårdtiderna kommer att förvärra de identifierade bristområdena.  
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Bristande vårdhygien är en annan riskfaktor som Folkhälsomyndigheten (2014) anger, men 

denna riskfaktor framkom inte i föreliggande studie vars resultat indikerade att 

hygienrutinerna följdes. 

 

Författarna anser att resultatet svarar mot studiens syfte eftersom det framkommer i 

resultatet hur sjuksköterskor upplever att på vårdavdelningar utföra omvårdnadshandlingar 

som omfattar individer med betalaktamas med utvidgat spektrum. 

 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har vi undersökt sjuksköterskors upplevelse av utförandet av 

omvårdnadshandlingar som omfattar individer med ESBL. Metoden kvalitativ 

forskningsintervju valdes eftersom studiens syfte var att beskriva en grupps upplevelse av 

ett fenomen, vilket stöds av Henricson och Billhult (2012) som menar att metoden är 

lämplig i studier som eftersöker beskrivningar av individers erfarenheter och upplevelser 

av fenomen. Författarna anser att vald metod har besvarat studiens syfte.  

 

Författarna anser inte att föreliggande kvalitativa studie är objektiv eftersom forskarens 

integration med informanten är en del av datainsamlingen och gör den subjektiv (Aveyard, 

2010, & Marshall & Rossman, 2011, refererat i Henricson och Billhult, 2012). Liknande 

resultat skulle kunna uppnås med en annan kvalitativ metod men inte med en 

litteraturstudie. Författarna fann vid en litteratursökning inte tillräckligt med svenska och 

utländska studier som svarade på föreliggande studies syfte för genomförandet av en 

litteraturstudie av god kvalitet. Eftersom få svenska studier har genomförts inom detta 

område hade en litteraturstudie inte varit lika betydelsefull utifrån de svenska 

förhållandena som undersöktes. Den kvalitativa forskningsintervjun gav författarna 

utrymme att tolka data i sin helhet med hjälp av de icke verbala uttryck såsom skratt och 

kroppsspråk som framkom, vilket stöds av Danielsson (2012a). En litteraturstudie hade 

därför inte svarat lika väl mot studiens syfte. Författarna anser således att den valda 

metoden givit svar på studiens syfte och var en optimal metod för studien. 

 

Skälet till att författarna lade fokus på att finna informanter med olika erfarenheter och 

upplevelse var att få variation i studiens urvalsgrupp, vilket enligt Henricson och Billhult 

(2012) kan uppnås genom variation i livssituationer. Variation i urvalsgruppen uppnåddes, 

vilket stärker trovärdigheten genom att studieområdet undersöks ur olika synvinklar, vilket 

Wallengren och Henricson (2012) menar. Detta uppnåddes genom att informanterna hade 

olika kön, ålder, arbetsplatser, livserfarenheter, vidareutbildningar samt uppnått olika 

kompetensnivåer som beskrivs av Benner (1993). Ju bättre studien representerar en 

population, i detta fall sjuksköterskor, desto mer applicerbar och trovärdig är den vid 

överföring till andra delar av populationen. De vida urvalskriterierna stöds av Henricson 

och Billhult (2012) som menar att en mindre grupp individer med olika erfarenheter med 

förmågan att ge rika beskrivningar av ett fenomen är bättre än en stor homogen grupp med 

liknande erfarenhet. En av studiens svagheter är att sjuksköterskor som arbetade på 

intensivvårdsavdelningar är överrepresenterade vilket kan ha påverkat resultatet och 

minskar studiens överförbarhet till populationen sjuksköterskor i allmänhet. Två 

informanter av manligt kön och fyra av kvinnligt kön intervjuades. Överförbarheten är 

mest trovärdig vid överföring till liknande populationer. Enligt Statistiska centralbyrån 

(2010) framkom att år 2007 fördelningen mellan sjuksköterskor av manligt och kvinnligt 

kön var en till nio.  
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Informanternas könsfördelning som inte stämmer överens med populationen 

sjuksköterskor kan minska studiens tillförlitlighet vid överföring till populationen 

sjuksköterskor i allmänhet och är en av studiens svagheter. Könsfördelningen skulle kunna 

påverka resultatet av studien men författarna anser att kön inte var av stor betydelse inom 

detta forskningsområde och bör inte haft en märkbar påverkan på studiens resultat. 

 

Syftet med urvalskriteriet kring informantens förmåga att kommunicera på svenska var att 

författarna skulle kunna försäkra sig om att informanten förstod informationen om studien 

och dess syfte för att kunna ge ett informerat samtycke. Författarna anser att för att kunna 

ge en rik och beskrivande berättelse i enighet med Henricson och Billhult (2012) var 

informanten tvungen att kunna kommunicera på svenska. Dessutom användes kriteriet för 

att minimera risken för missförstånd från båda parters håll, till exempel att informanterna 

misstolkade intervjufrågorna samt att intervjuaren gjorde en feltolkning av intervjusvaren. 

Svårighet med att avgöra vad god svenska är och vem som bedömer det hade kunnat 

uppstå. Baserat på informanternas rika berättelser och obehindrade kommunikation 

bedömde författarna att de talade god svenska och uppfyllde urvalskriteriet.  

 

Informanterna valde plats och tid för intervjun och författarna försökte alltid nyttja ett rum 

där intervjun kunde genomföras ostört, i enlighet med vad Kvale och Brinkmann (2014) 

säger om val av plats för att genomföra intervjuer på. På grund av oförutsedda 

omständigheter vid ett intervjutillfälle fanns inga lediga rum att nyttja och informanten 

beslutade att sitta i personalrummet på avdelningen. Intervjun genomfördes i ena änden av 

personalrummet medan sjuksköterskans kollegor satt och fikade och pratade i den andra 

änden av rummet. Kollegornas närvaro kan ha påverkat informantens intervjusvar och 

därmed studiens resultat och i sin tur minskat studiens tillförlitlighet. Författarna anser med 

tanke på sjuksköterskans avslappnade attityd, kroppsspråk och utförliga intervjusvar att 

detta inte påverkade resultatet synbart. Bakgrundsljuden skulle ha kunnat påverka 

transkriberingen genom att försvåra en ordagrann nedskrivning av informantens svar vilket 

skulle ha minskat studiens trovärdighet genom att inte dokumentera informantens svar 

sanningsenligt. Detta problem uppstod dock inte eftersom diktafonen fångade upp ljudet 

tydligt och möjliggjorde en ordagrann transkribering.    

 

Reliabiliteten för föreliggande studie baseras på intervjuguidens tillförlitlighet och om 

resultatet är reproducerbart (Gunnarsson & Billhult, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden bearbetades noggrant innan påbörjad datainsamling och har inte modulerats 

under insamlingen, dessutom genomfördes en pilotintervju för att testa mätinstrumentet. 

Författarna anser att dessa faktorer stärker studiens trovärdighet. Intervjuerna påverkades 

av intervjuarna och informanterna, vilket kan försvåra en reproduktion av studiens resultat. 

En studie som är svår att reproducera minskar trovärdigheten. En för stark tyngd på 

reliabilitet kan sätta stopp för kreativitet och variationsrikedom enligt Kvale och 

Brinkmann (2014). Vetenskapsrådet (2011) anser att nyskapande och innovation bidrar till 

en studies ökade kvalitet. Studien präglades av författarnas intervjustil. Den 

semistrukturerade intervjun tillät författarna att finna nya vinklar av studieområdet, detta 

bidrog till ett mer insiktsfullt resultat, vilket stöds av Kvale och Brinkmann (2014). 

 

Enligt Danielson (2012b) är den kvalitativa innehållsanalysen lämplig vid kvalitativa 

studier med en måttlig datamängd, då en mer djupgående beskrivning eller tolkning av 

skriften kan genomföras. Enligt Danielson (2012b) brukar analysmetoden utgå ifrån 20 

informanter som riktlinje för att efter bortfall landa på mellan 10 till 20 informanter.  



 

 21 

Den kan appliceras på ett mindre antal informanter, men enligt Danielson framkommer 

begränsad information med fem till sex informanter. Författarna planerade ursprungligen 

att intervjua åtta informanter vilket bedömdes rimligt i förhållande till studiens tidsspann, 

men det korta tidsspannet försvårade inbokningen av informanter till interjuver. Endast sex 

interjuver genomfördes vilket är studiens svaghet. Författarna märkte att inget nytt 

tillfördes inom undersökningsområdet efter de sex intervjuerna och bedömde att en 

innehållsanalys kunde genomföras med den insamlade datamängden. Baserat på detta 

minskar föreliggande studies tillförlitlighet och överförbarhet eftersom den ej använder ett 

tillräckligt stort antal informanter. Dock kan studien ge en bild av hur det undersökta 

fenomenet ser ut i dagsläget och se om ytterligare forskning behövs inom området. 

Författarna anser att föreliggande kvalitativa studie ej kan generaliseras men kan vara 

överförbar till annan liknande kontext som avser situationer eller grupper, vilket stöds av 

Danielson (2012b). 

  

Författarna var pålästa inom studieområdet innan innehållsanalysen genomfördes. Detta 

kan ha påverkat resultatet av innehållsanalysen menar Wallengren och Henricson (2012) 

eftersom minnet och ögat gärna drar sig till det som är bekant. Under studiens gång har 

författarna haft denna förförståelse i åtanke, vilket Polit och Beck (2012) menar visar på 

god validitet och trovärdighet. Genom att ha förförståelsen i åtanke under studiens gång 

har författarna försökt att minimera dess påverkan på resultatet. 

 

Slutsats  

Sjuksköterskorna i denna studie lade vikt vid att utförandet av omvårdnadshandlingar var i 

enighet med riktlinjer, samt uppmärksammade hygienrutinerna. Sjuksköterskorna hyste 

delade åsikter kring riktlinjernas funktion, tydlighet och tillgänglighet. Känsla av säkerhet 

och osäkerhet baserades på deras kunskaper. De ansåg att deras bemötande av patienten 

inte påverkades av om patienten var ESBL-bärare, dock framkom en tendens att minimera 

kontakterna med patienterna med ESBL. Tid-, plats- och personalbrist påverkade deras 

upplevelse av hur de utförde omvårdnadshandlingar. 

 

Klinisk relevans 

Författarna har förhoppningen att föreliggande studie kan leda till bättre kunskap och 

förståelse om sjuksköterskans upplevelse av utförandet av omvårdnadshandlingar som 

omfattar individer med ESBL. Det framkom även svårigheter att ta till sig lokala riktlinjer i 

studien, vilket bör uppmärksammas. Förståelse för hur sjuksköterskor upplever utförandet 

av omvårdnad kan leda till ökad kunskap i sjuksköterskans profession som i sin tur kan 

leda till en bättre omvårdnad av individer med ESBL. Författarna tror därmed att resultatet 

kan gynna sjuksköterskor, annan vårdpersonal som utför omvårdnadshandlingar, och 

indirekt individer med ESBL. 

 

Fortsatta studier 

Fortsatta studier behövs kring riktlinjer och informationsåtkomst, bemötande av ESBL-

bärande patienter och förbättring av omvårdnad i relation till tid-, plats- och personalbrist. 

Vidare studier om det existerande läget är aktuellt eftersom föreliggande studie är relativt 

liten och området är i behov av mer omfattande studier med fler informanter för att 

tydliggöra de väsentliga förbättringsområdena. 
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 I 

BILAGA A  

MISSIVBREV 

     Stockholm 2015-01-28 

 

Till verksamhetschef 

NN 

XXkliniken, XXsjukhuset 

 

Vi heter Sofie Knoph och Anna Svanlund och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors omvårdnadshandlingar 

som omfattar patienter med ESBL. I studien vill vi intervjua sjuksköterskor som är minst 

grundutbildade, varit yrkesverksamma i minst ett år och kan kommunicera på god svenska. 

Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid XXkliniken, XXsjukhuset.  

 

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att utföra omvårdnadshandlingar som 

omfattar individer med betalaktamas med utvidgat spektrum på vårdavdelningar. 

 

Metoden för studien är en kvalitativ forskningsintervju. Datainsamlingen kommer att 

genomföras genom en semistrukturerad intervju. Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter 

och kommer spelas in via bandupptagning. Studien skyddar deltagarnas konfidentialitet. 

Ljudfiler och annat material kommer att skyddas ifrån obehöriga och raderas efter att 

studien avslutas. Enskilda individer kommer inte kunna spåras genom studien. Studien är 

frivillig och kan avbrytas när som helst. Tid och plats för intervjun får väljas av 

informanten.  

 

Arbetet sker mellan 2015-01-19 - 2015-03-13. Intervjuer planeras att ske mellan 2015-01-

29 - 2015-02-20. 

 

Om du godkänner att studien genomförs vid XXkliniken, är vi tacksamma att du skickar 

tillbaka ett godkännande per mail. Om du känner dig tveksam till att studien genomförs vid 

XXkliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har du ytterligare frågor rörande 

undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning 

   

Anna Svanlund   Sofie Knoph       

XXX - XXX XX XX   XXX - XXX XX XX          

anna.svanlund@stud.shh.se  sofie.knoph@stud.shh.se 

 

Handledare: 

Britten Jansson       

XX - XXX XX XX 

Britten.jansson@shh.se   

  



 

 II 

BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledning  

Beskriva studiens syfte och intervjuns upplägg samt svara på eventuella frågor. Informera 

om konfidentialiteten.  

 

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att utföra omvårdnadshandlingar som 

omfattar individer med betalaktamas med utvidgat spektrum på vårdavdelningar. 

 

Frågor 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

 Hur ofta kommer du i kontakt med patienter med ESBL? 

 

 När började du komma i kontakt med patienter med ESBL?  

 

 Berätta hur du upplever det är att vårda en patient med 

ESBL? 

 

 Vilka specifika omvårdnadshandlingar utför du när du vårdar 

en patient med ESBL? 

 

 Berätta om vilka förebyggande åtgärder du utför relaterat till 

patienter med ESBL. 

 Vad gör du för att förebygga smittspridning av 

ESBL? 

 

 Beskriv dina kunskaper kring ESBL. 

 Har du tid att inhämta nya kunskaper? 

 

 Berätta vad du upplever kring risken för dig att bli smittad av 

ESBL. 

 

 Hur anser du att riktlinjerna för vårdhygien vid omvårdnad av en patient med ESBL 

fungerar i praktiken? 

 

 Har du upplevt några brister i omvårdanden av patienter med ESBL?  

 

 Har du några förslag på förändringar vad gäller omvårdnad av patienter med 

ESBL? 

Frågor? Något mer att tillägga? Något vi inte nämnt som du vill ta upp? 

 

Generella följdfrågor: 

 

 Kan du ge fler 

exempel? 

 

 Kan du berätta mer 

detaljerat? 

 

 Hur tänkte du då? 

 

 Hur kändes det då? 

 

 Hur gjorde du då? 

 


