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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trots tidigare forskning och riktlinjer om hur vårdhygien ska utföras av 

sjuksköterskor och sjukvårdspersonal för att minska risken för smittspridning av 

vårdrelaterade infektioner, drabbas ändå patienter inom slutenvården av vårdrelaterade 

infektioner. Detta leder till förlängd sjukhusvistelse, ökade kostnader samt påverkar 

vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med vårdrelaterade infektioner inom slutenvård. Metod: 

Litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Resultat: I studiernas analys framkom det två 

teman, vårdrelationen till patienterna samt yttre miljö. Dessa beskriver hur 

sjuksköterskornas vårdande gentemot patienterna påverkas. Sjuksköterskorna upplevde 

hinder att vårda genom rädsla samt okunskap, medan det även framgick möjligheter till god 

vård. Detta visade sig genom att sjuksköterskorna ville ge den bästa vården, trots att 

patienterna hade en vårdrelaterad infektion. Ur den yttre miljön framkom det att ökad 

arbetsbelastning samt att tiden bidrog till att vårdrelationen blev påverkad, både negativt och 

positivt. Slutsats: Genom att uppmärksamma sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter som har vårdrelaterade infektioner är förhoppningen att detta kan leda till att 

patienterna får en god vård samt kan skapa goda förutsättningar för sjuksköterskornas 

arbetsmiljö. 

Nyckelord: Litteraturstudie, smitta, vårdskada, vårdrelation   



ABSTRACT 

Background: Despite previous research and guidelines on how nurses and health care 

workers should work to reduce the risk of spread hospital acquired infection, there is still 

many patients in somatic care who get affected by this. Patients will be treated longer in 

hospitals and provides extra costs for the hospitals and the relationship between nurses and 

patients’ also get affected. Aim: To describe the nurse's experience of caring for patients with 

hospital acquired infection in closed care. Method: Literature study with qualitative articles. 

Results: The results showed two themes, the care relationship to the patient and the 

external environment. These themes describe how the nurses caring towards the patient and 

how the nurses experienced obstacles as fear and ignorance while it also showed that the 

possibilities for diligent care. The nurses wanted to give the best care, even though the 

patients were affected by a hospital acquired infection. The external environment revealed 

that increased workload and time contributed to the care relationship, both negative and 

positive. Conclusion: The nurses' experiences of caring for patients with hospital acquired 

infections, can lead to improving and maintaining good care for the patients. The hope is to 

reduce the number of patients to get affected and to influence the nurses' working 

environment in a more pleasant context. 

Keywords: Literature study, infection, health care incident, care relationship
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1 INLEDNING 

Då patienter blir inskrivna i den slutna vården förväntas det av sjuksköterskor att vårda 

patienter med målet att de snart ska kunna återvända hem. Vilka upplevelser har 

sjuksköterskor i att vårda patienter som har vårdrelaterade infektioner (VRI) samt hur 

påverkas vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter som har vårdrelaterade 

infektioner? Alltför många patienter drabbas av VRI trots den kunskap 

sjuksköterskeutbildningen ger studenter om det förebyggande arbetet samt kring rutiner om 

basal hygien. Det uppdagas brister i rutinerna kring basal hygien och en skyddsbarriär skapas 

mellan sjuksköterskor och patienter vilket påverkar vården. Förlängd sjukhusvistelse och 

ökade kostnader i samband med vården benämns som en problematik som uppstår kring 

patienter som har VRI. I sjuksköterskeprofessionen kommer denna patientgrupp att mötas i 

det dagliga arbetet. 

Författarna till detta examensarbete har begränsad kunskap om VRI och intresset över vad 

sjuksköterskor har för upplevelser av att vårda patienter vilka drabbats av VRI inom 

slutenvård väcktes i samband med författarnas verksamhetsförlagda utbildning, där en 

inblick gavs i hur VRI påverkade både sjuksköterskor och patienter. Författarna upplevde att 

patienterna vilka drabbats av VRI fick begränsad vård då sjukvårdspersonal tog avstånd från 

dem. Genom detta examensarbete finns en önskan att uppmärksamma vad sjuksköterskor 

upplever vid vård av patienter som har VRI och att det på så sätt ska förbättra 

sjuksköterskors arbete för att kunna ge patienter en god vård. Det valda intresseområdet är 

vidareutvecklat från ett av de intresseområden där empirisk studie med fokus på 

sjuksköterskors förståelse av bland annat begreppet vårdande önskades genomföras. 

Kontaktpersoner för det valda området är Comcare på Mälardalens högskola vid Akademin 

för hälsa vård och välfärd: Care, Recovery & Health. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begreppet VRI. Det förebyggande omvårdnadsarbetet gentemot VRI 

utifrån sjukvårdspersonalens och sjuksköterskors roll samt att de ekonomiska 

konsekvenserna i vården i samband med VRI belyses. Utifrån den tidigare forskning beskrivs 

patienters upplevelse av VRI. Lagstiftning och styrdokument beskrivs med fokus på 

sjuksköterskors roll för att en säker vård för patienter ska uppnås samt sjuksköterskors 

kompetensbeskrivning belyses. Det teoretiska perspektivet är valt från Katie Erikssons teori 

om världen och att vårda. Examensarbetet inriktas på begreppen världen och att vårda, dess 

ömsesidiga påverkan och vikten av en god vårdrelation belyses. Bakgrunden avslutas med en 
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problemformulering. I bakgrunden utifrån tidigare forskning benämns personal inom hälso- 

och sjukvården; Sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, och sjukvårdsbiträden, som 

sjukvårdspersonal. Detta då omvårdnadsåtgärder samt kunskap gällande omvårdnad är 

sjuksköterskors ansvar att delegera vidare till all personal som har patientkontakt samt 

omvårdnadfokus. 

2.1 Vårdrelaterade infektioner 

World Health Organization [WHO] definition på VRI är att den uppstår under tiden då 

patienter vårdas på sjukhus eller uppkommer efteråt då patienter vårdats på sjukhus för ett 

annat sjukdoms- eller hälsotillstånd (WHO, 2002). VRI benämns som vårdrelaterade 

infektioner, sjukhusrelaterade infektioner och nosokomiala infektioner (Socialstyrelsen, 

2006; WHO, 2016). Lien m.fl. (2018) beskriver att en VRI uppstår 48 timmar efter 

sjukvårdsbehandling samt att de flesta patienter med lång sjukhusvistelse ofta får en VRI. 

VRI ingår under gruppen vårdskador, vilket är skador som uppkommer i samband med ett 

vårdtillfälle (SKL, 2016b).  

2.2 Förebyggande omvårdnadsarbete mot VRI 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför sedan år 2014 mätningar 1–2 gånger per 

år för att se hur många patienter som drabbas av VRI (SKL, 2016a). År 2018 visar mätningen 

att 8,9 procent av samtliga inneliggande patienter har drabbats av en VRI (SKL, 2018). 

Enligt Socialstyrelsen (2006) äventyrar VRI patienters säkerhet. Ett förebyggande arbete 

samt lärdomar att identifiera risker för att minska att resistenta bakterier sprids, är av stor 

vikt i det förebyggande arbetet för att reducera antalet patienter som drabbas av VRI 

(Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsens föreskrift om basala hygienrutiner (SOFS 2015:10) 

är en förebyggande åtgärd gentemot uppkomsten av VRI i vården (Socialstyrelsen, 2015). 

Föreskriften innefattar bland annat de verksamheter vilka ingår under hälso- och 

sjukvårdslagen. Individer under utbildning eller personal verksamma i vårdarbete har 

skyldighet att tillämpa basala hygienrutiner. Risk för smittöverföring mellan patienter ökar 

då vårdare har fysisk kontakt med patienter, varpå personal inom hälso- och sjukvård ska 

tillämpa följande: Använda arbetskläder vilka ska bytas dagligen samt vid behov. I samband 

med patientnära arbete, risk för kontaminering eller kroppsvätskor ska skyddsförkläden 

brukas ovanpå arbetskläder. Underarmarna ska vara fria från arbetskläder och förbud råder 

mot användande av klockor, smycken och dylikt, samt krävs kortklippta naglar. Händer ska 

desinfekteras före och efter kontakt och genomförande av vårdmoment hos patienter. Vid 

synlig smuts och hantering av kroppsvätskor ska händer tvättas med tvål och vatten samt att 

vid risk för kontamination av kroppsvätskor ska personal använda skyddshandskar 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Sjukvårdspersonal är positiva till riktlinjer gällande god handhygien och deras personliga 

erfarenheter bidrar till följsamhet gällande handhygien (Zingg m.fl., 2015). Elektroniska 
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handspritsdoseringar underlättar för sjukvårdspersonal att hålla händer rena när det är 

underbemannat (Smiddy, O´Connell & Creedon, 2015; Zingg m.fl., 2015). Vikten av god 

handhygien, det vill säga användning av handdesinfektion och handtvätt, minskar risken för 

smittspridning mellan sjukvårdspersonal och patienter men också mellan patienter (Hensley 

& Monson, 2015; Swenne & Cornelius, 2016). Swenne och Cornelius (2016) beskriver även 

hur patienter kan involveras i det förebyggande arbetet genom att de får undervisning om 

hur patienter kan reducera spridning av VRI. Haverstick m.fl. (2017) påvisar hur VRI kan 

förebyggas genom att sjukvårdspersonal inkluderar patienter i den basala handhygienen. 

Infektioner orsakade av resistenta bakterier vancomycinresistenta enterokocker (VRE) och 

MRSA kan sänkas genom att sjukvårdspersonal uppmuntrar patienter till god handhygien. 

Haverstick m.fl. (2017) beskriver hur patienter i deras studie var positiva till 

förbättringsåtgärder vilket innefattar att sjukvårdspersonal uppmuntrar patienter till god 

handhygien, samt att patienter har eget desinfektionsmedel nära till hands. Dock blir 

patienter mer sällan tillfrågade om de utför handhygien efter badrumsbesök eller innan 

måltid efter studien än innan, därav tror patienter att det beror på att sjukvårdspersonal är 

av åsikten att de inte ska behöva påminna sina patienter, då samtliga är i vuxen ålder 

(Haverstick m.fl., 2017). 

2.2.1 Sjuksköterskors roll i det förebyggande omvårdnadsarbetet 

Sjuksköterskeprofessionen har ICN:s etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) att ta 

stöttning från vilket innehåller fyra områden vilka alla är aktuella vid arbetet mot en säker 

omvårdnad och förebyggande gentemot ohälsa hos patienten. Det första området är 

sjuksköterskan och allmänheten, vilket betonar vikten av sjuksköterskans främjande 

arbetssätt för att upprätthålla hälsa hos patienter. I område två beskrivs sjuksköterskan och 

yrkesutövningen där vikten betonas av att vården ska vara utformad på sådant sätt att den är 

patientsäker, samt det ansvar som den enskilda sjuksköterskan har att vara uppdaterad i sin 

kompetens och yrkesutövning. Området avser även att sjuksköterskan uppmärksammar att 

medarbetare upprätthåller en god kompetens. Område tre förklarar sjuksköterskan och 

professionen, vikten att följa de riktlinjer som finns för att kunna upprätthålla hälsa hos 

patienten. Det krävs att arbetet utgår ifrån en evidensbaserad kunskap samt läggs även vikt 

på att vara medveten om att skapa ekonomiska förutsättningar vilka ska gynna 

organisationen och yrkesområdet. Det sista området är sjuksköterskan och medarbetare, där 

fokus är bland annat på sjuksköterskans roll i att skydda patienter som riskerar ohälsa på 

grund av andra medarbetares handlande (SSF, 2014). 

Enligt WHO (2002) bör sjuksköterskor ha kunskap om god handhygien samt upprätthålla 

god vård under patienters sjukhusvistelse för att minska spridning av VRI. Detta styrks av 

Weston (2013) som betonar att alla människor har ett ansvar att förebygga VRI, då det är en 

viktig del i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskors uppgift är att tillämpa grundläggande 

vårdhygieniska rutiner i den basala hygienen, samt förhålla sig till riktlinjer vilka innehåller 

rutiner att följa som bäst minskar spridning av smitta. De riktlinjer sjuksköterskor har att ta 

stöd av i sin yrkesprofession är Socialstyrelsen (2015), Smittskyddsinstitutet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b) och Vårdhandboken (2013). Weston (2013) beskriver vidare 

att en ökad förståelse och kunskap gällande vårdhygien ger förutsättningar för sjuksköterskor 
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att ge patienter en god vård. Smitta sker oftast via händer, det är därför väldigt viktigt att 

sjuksköterskor använder god handhygien som frekvent användning av handsprit för att 

minimera risken för smittspridning samt tvätta händerna med tvål och vatten vid synlig 

smuts. Sjuksköterskor bör även ha kunskap om att vissa bakterier som till exempel 

Clostridium Difficile inte avlägsnas med endast handsprit (Weston, 2013). Blivande 

sjuksköterskor som får sin introduktion om basala hygienrutiner gällande VRI på 

avdelningen brister i sin kunskap i jämförelse med de sjuksköterskor som får genomgå en 

separat utbildning med fokus på VRI. Kunskap gällande vikten av god handhygien brister 

ofta hos sjuksköterskor och för att få bukt med problemet är det positivt att detta uppdagas 

(Zhang, 2015). Weston (2013) beskriver att en skyddsåtgärd för att skydda patienter samt 

minska smittspridning är att vårda patienter som har VRI i enkelrum. 

2.2.2 Förebyggande omvårdnadsarbete gentemot de vanligaste formerna av VRI 

De vanligaste riskerna för att drabbas av VRI är kvarliggande kateter, vilket benämns KAD 

(kateter à demeure), kirurgiska ingrepp och central venkateter (CVK). Dessa kan leda till 

pneumoni, sepsis, urinvägsinfektion samt postoperativa sårinfektioner (SKL, 2017a). De 

bakterier som utgör den vanligaste orsaken till VRI är exempelvis enterokocker samt 

staphylococcus aureus som finns i hudfloran, vilket kan ge meticillinresistenta 

staphylococcus aureus (MRSA) (Socialstyrelsen, 2006; Swenne & Cornelius, 2016). 

SKL (2011a) beskriver att det förebyggande arbetet gentemot vårdrelaterade 

urinvägsinfektioner (VUVI) är att skärpa riktlinjer gällande överanvändande av katetrar. 

Risken för att drabbas av en VUVI sker redan vid insättning av kateter, dock upptäcks inte 

fynd av bakteriuri förrän 48 timmar eller senare efter inläggning. Bakteriuri är en indikation 

av en VUVI (SKL, 2011a). Vårdhandboken (2017) beskriver att risken ökar med 10 procent 

för urinvägsinfektion med en kvarliggande KAD för varje dygn som går. God handhygien och 

regelbundet byte av kateterpåse kan förebygga tillväxt av bakterier. Palmer m.fl. (2013) 

beskriver att minskad användning av katetrar samt noga skötsel minskar risken för VUVI. Ett 

förebyggande arbete för att minska VUVI är att ge sjuksköterskor praktisk träning, utbildning 

samt personlig feedback. Detta är faktorer som minskar risken för VUVI (Zingg m.fl., 2015). 

Enligt WHO (2002) är urinvägsinfektion (36%) den vanligaste VRI, både nationellt och 

internationellt. 

Patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp kan drabbas av postoperativa sårinfektioner 

vilket är den näst vanligaste VRI. Detta beror på att hudens egna bakterier utvecklas till 

MRSA (SKL, 2011b; Swenne & Cornelius, 2016). Weston (2013) beskriver att bakterier även 

kan komma från sjuksköterskors händer. Sårinfektioner hos patienter skapar stort lidande 

och är ett tecken på bristande vård (Weston, 2013). Under de första tre timmarna under en 

operation är risken för sårinfektion förhöjd, dock kan detta förhindras genom att 

antibiotikaprofylax ges till patienter innan operation (SKL, 2011b; Weston, 2013).  

Den tredje vanligaste VRI innefattar den centrala cirkulationen. Detta beror på att patienter 

får en CVK. VRI utvecklas genom invadering av bakterier vilket uppkommer från hudfloran 

runt insticksstället (SKL, 2011c). Enligt Weston (2013) är följderna att patienter drabbas av 

allvarliga komplikationer och det krävs strikta rutiner för att förhindra att patienters 
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hälsotillstånd äventyras. Zingg m.fl. (2015) beskriver att färdigställda insättningssättskit 

anpassade till CVK, minskar risken för att orsaka patienter en CVK-relaterad infektion. 

2.3 Ekonomiska konsekvenser av VRI 

Enligt SKL (SKL, 2017a) förlängs vårdtiden med cirka 10 vårddygn för patienter som 

drabbats av VRI. Under år 2016 var den genomsnittliga kostnaden för ett extra vårddygn 

cirka 10 000 kronor, vilket resulterar i ökade kostnader omkring 3,3 miljarder kronor årligen 

(SKL, 2017a). Patienter som drabbats av VRI i USA har cirka 7 dagars längre vårdtid än 

patienter som är infektionsfria. I USA kostar patienter som har VRI 24% mer än patienter 

som är osmittade (Hassan, Tuckman, Patrick, Kountz & Kohn, 2010). Även WHO (2009) 

nämner ökade vårdkostnader relaterat till VRI.  

SKL (2017b) skriver om en mätbar metod som benämns ”KPP”, det vill säga kostnad per 

patient och mäter vårdkostnader per vårdtillfälle. KPP-databasen utvecklades i ett samarbete 

mellan SKL (2017b), landsting, regioner och Socialstyrelsen. Databasen visar tillgänglig 

information om vad som har utförts vid ett vårdtillfälle samt vilka resurser som använts. KPP 

används som en mätmetod som ger ett underlag för vidare undersökningar. Detta gäller 

kostnader över tid samt för att kunna jämföra olika vårdavdelningar och dess kostnader, 

vilket alltfler inom vården använder sig av (SKL, 2017b). 

Zingg m.fl. (2015) beskriver att budgetkostnader orsakar brist på personal vilket kan leda till 

ökad risk av VRI samt att inhyrda sjuksköterskor utgör större risk att bidra till 

blodkärlsinfektioner och VUVI. Salerno m.fl. (2012) uppmärksammar att städning på 

sjukhus utförs av hygientekniker då det framkommer att sjukvårdspersonal inte alltid hinner 

med. Detta resulterar i att städtjänster hyrs in och på grund av att hygientekniker inte har 

samma kunskap om hygien som sjuksköterskor kan risken öka för en icke hygienisk miljö. 

Enligt Lien m.fl. (2018) hyr sjukhusen in hygientekniker från städbolag som inte utbildar sin 

personal innan de börjar arbeta på sjukhuset. Hygientekniker har då inte tillräckligt med 

kunskap om VRI, vilket resulterar i bristande städning samt kan utgöra risk för 

smittspridning. Utifrån intervjuer med hygienteknikerna själva, beskriver att 

sjukvårdspersonal inte alltid byter handskar mellan patienter vilket också är en viktig faktor 

till smittspridning. 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning beskriver patienters upplevelse av att drabbas av VRI. I artiklarna 

framkommer patienters upplevelse av att vara isolerade på grund av sin VRI, känslan av att 

ha VRI, hur patienter ser på sjukvårdpersonals bemötande i samband med vården samt 

patienters medvetenhet gällande handhygien, både sin egen samt sjukvårdpersonals 

hantering. Patienters upplevelser ger en bra överblick om hur VRI kan uppfattas ur ett 

patientperspektiv vilket kan ge en ökad förståelse om hur sjuksköterskor ska kunna möta 

patienter. Enligt Weston (2013) står patienters rädsla för att drabbas av VRI i samband med 
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vården i vägen för patienters förtroende till sjuksköterskor, vilket resulterar i att 

sjuksköterskors vårdande ifrågasätts (Weston, 2013). 

2.4.1 Patienters upplevelse av isolering i samband med VRI 

Barratt, Shaban och Moyle (2010) beskriver hur patienter vilka drabbas av VRI upplever sig 

känslomässigt utsatta då de spenderat minst tre dygn i isolering under sin sjukhusvistelse. 

Även känslor av rädsla inför framtiden, ilska, skuldkänslor och frustration över begränsning 

framkom ur patienters berättelser. Begränsningarna upplevs ge en nedsatt kvalité på vården. 

De flesta patienter förstår anledningen till isolering. Samtidigt upplever patienter att 

isolering kan kännas mer uthärdlig om dörren till rummet står på glänt, bakgrundsljud i form 

av radio, fönster på rummet eller synen av andra människor från korridoren (Barratt m.fl., 

2010). 

Skyman, Thunberg Sjöström och Hellström (2010) undersöker patienters upplevelse av 

isolering på grund av VRI. Patienter betonar hur isolering får dem att känna sig begränsade i 

vården och socialt avskilda från andra patienter och sjukvårdspersonal. Isolering ger 

patienter insikt i varför isolering är nödvändig och acceptansen kring detta underlättas. 

Guillemin m.fl. (2014) beskriver att patienter som har VRI känner lättnad över att ha ett eget 

rum dock upplever patienter även ledsamhet och depression på grund av avskildheten. 

2.4.2 Patienters upplevelse av att drabbas av VRI  

Patienter upplever missnöje över att ha blivit drabbad av VRI då de har högre förhoppningar 

om sjukvården i Sverige. Vissa patienter förklarar det som otur, samtidigt har dessa patienter 

en tilltro till vården och betonar att rutinerna har brustit. Patienter beskriver också känsla av 

ilska när de får reda på att sjukhuset gett dem VRI, vilket orsakar en förlängd sjukhusvistelse 

(Guillemin m.fl., 2014; Skyman m.fl., 2010). 

Flertalet patienter uppmärksammar att det inte finns tillräckligt med information om VRI vid 

sjukhusvistelse (Duncan & Delay, 2007). Patienter beskriver att det är många 

sjukvårdspersonal som ger information till patienter om deras sjukdomstillstånd. Detta 

skapar en känsla av förvirring och leder inte till någon användbar kunskap. Efter 

sjukhusvistelsen lämnar patienter sjukhuset, många av dem med flertal frågor om hur de ska 

agera i vardagen med sin smitta (Skyman m.fl., 2010). 

2.4.3 Patienters upplevelse av sjukvårdspersonals bemötande i samband med vård 

Patienter beskriver hur vårdrelationen till sjukvårdspersonal på sjukhuset påverkar patienter 

som har VRI negativt, exempelvis genom att sjukvårdspersonal inte vågar ta de i hand 

(Barratt, Shaban & Moyle, 2010). Patienter upplever att sjukvårdspersonal är rädda i 

samband med vården samt att patienter upplever sig själva som bördor (Guillemin m.fl., 

2014; Skyman m.fl., 2010). Skyman m.fl. (2010) betonar att patienter upplever bemötandet 

från sjukvårdspersonalen på ett negativt sätt genom att patienter upplever sig bli 

stigmatiserade, exempelvis genom att sjukvårdspersonal tar på sig mer skyddsutrustning än 
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nödvändigt eller överdriver användning av desinfektion i vårdmiljön. Bemötandet leder till 

att patienter känner sig ovälkomna i sociala sammanhang då det skapas reaktioner i 

omgivningen. Patienter beskriver att de känner sig kränkta, smutsiga, rädda, skyldiga och 

skamfyllda att ha VRI. De upplever sig bli begränsade eller nekade behandling kring deras 

primära sjukdomar på grund av sin smitta (Skyman m.fl., 2010). Lindberg, Carlsson, 

Högman och Skytt (2009) uppmärksammar att vissa patienter som har VRI inte får komma 

till sjukhuset för provtagning, istället kommer sjukvårdspersonal hem till dem och då bär de 

skyddskläder. Dock upplever de flesta patienter ändå att de är nöjda med 

sjukvårdpersonalens vård även om bemötandet kan variera (Skyman m.fl., 2010). Vissa 

patienter känner att sjuksköterskor är mer uppmärksamma, noggranna och ger dem mer tid 

än till andra patienter (Guillemin m.fl., 2014). 

2.4.4 Patienters medvetenhet om hygienrutiner 

Duncan och Delay (2007) beskriver att patienter upplever ha kunskap om att VRI smittas vid 

handkontakt och kunskap om att det mest effektiva sättet att förhindra spridning är genom 

god handhygien. Butenko, Lockwood och McArthur (2017) uppmärksammar patienters 

upplevelse av sjukvårdspersonals rutiner kring handhygien. Patienter förstår vikten av god 

handhygien och då sjukvårdspersonal använder handskar resulterar det i att patienter 

upplever en känsla av säkerhet. Patienter är medvetna om när sjukvårdspersonal brister i 

rutinerna och ifrågasätter i tystnad ifall det är korrekt agerat eller inte (Butenko m.fl., 2017). 

Patienter har noterat till exempel att bandagebyte efter operation utförs av sjukvårdspersonal 

utan skyddsutrustning samt i olämpliga arbetskläder (Skyman m.fl., 2010). Enligt Butenko 

m.fl. (2017) ser patienter sig själva ha för lite kunskap för att kunna ifrågasätta bristfälliga 

basala hygienrutiner och de ser sjukvårdspersonal som experter med kunskap i deras 

yrkesutövande. Patienter upplever sig inte bekväma med att ifrågasätta bristfälliga 

hygienrutiner i rädsla för att skapa negativa reaktioner och ge en påverkan på deras vård. Det 

känns bättre för patienter att vända sig till annan sjukvårdspersonal om de uppmärksammar 

att annan sjukvårdspersonal brister i sina hygienrutiner (Butenko m.fl., 2017). Duncan och 

Delay (2007) uppmärksammar att patienter som är inlagda ett fåtal gånger på sjukhus 

upplever ångest över att fråga sjukvårdspersonal om hur de har skött sin handhygien. Om 

sjukvårdspersonal bär en brosch med text liknande ”det är okej att fråga”, bör ångestnivån 

hos patienter vara mindre och det bör finnas större självsäkerhet att fråga sjuksköterskor om 

handhygienen. 

2.5 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) beskriver under 3 kap, 2 § att de 

verksamheter vilka finns inom hälso- och sjukvården ska arbeta förebyggande gentemot 

ohälsa. I 4 kap, 1 § betonas att organisationen där hälso- och sjukvård äger rum ska vara 

organiserad på sådant sätt att det bidrar till kostnadseffektivitet. Under 5 kap, 1 § framställs 

det att vården ska hålla en god hygienisk standard. 
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Smittskyddslagen (SFS 2004:168) beskriver under 1 kap, 1 § att målet för att skydda patienter 

mot spridning av smittsamma sjukdomar, är att ge förutsättningar för vårdare som behövs 

för att skydda patienter. 1 kap, 4 § innebär att smittskyddet ska bygga på vetenskap och 

beprövad kunskap samt upprätthålla respekt gentemot patientens integritet och lika värde. 

Även Patientlagen (SFS 2014:821) betonar under 1 kap, 7 § vetenskap och beprövad kunskap, 

vilket är patientens rättighet för att kunna erhålla en god vård. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 3 kap, 2 § är det vårdgivarens skyldighet att 

förebygga att patientens inte drabbas av vårdskador samt upprätthålla en vårdplan om det är 

aktuellt. Uppkommer oundviklig vårdskada ska vården utformas med fokus på att lindra 

lidande, samt tillåta patienten och anhöriga att delta i arbetet till återställning av hälsan. 

Detta beskrivs närmare i 6 kap, 4 § där sjukvårdspersonalens uppgift är att rapportera in om 

det finns en risk för vårdskada, eller om en patient drabbas av vårdskada. Sjukvårdspersonal 

är skyldig att upprätthålla Patientsäkerheten så att vårdskada inte uppstår. Om vårdskada 

uppstår kan patienter anmäla det enligt PSL (SFS 2010:659) under 3 kap och få ersättning. 

2.6 Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017) framhåller vikten av det förebyggande arbetet för legitimerade sjuksköterskor 

gentemot VRI. Sjuksköterskans roll är att bedriva en säker vård för patienten. Sjuksköterskan 

har skyldigheter att följa riktlinjer och lagar som avser ett patientsäkert arbete. Vid fokus på 

vårdrelaterade infektioner har sjuksköterskan en skyldighet att förebygga uppkomsten av en 

vårdskada. I yrkesrollen innebär detta att sjuksköterskan är medveten och uppmärksammar 

de patienter vilka ligger i riskzonen att drabbas av en vårdskada. Vikten av riskbedömningar 

betonas, samt vikten av att rapportera om det funnits en risk för vårdskada, vilket hade 

kunnat medföra skada och lidande för den enskilda patienten. I ett vidare förebyggande 

arbete betonas även att sjuksköterskan aktivt ska arbeta med förbättringsåtgärder i 

vårdarbetet vilket ska följas upp och utvärderas med jämna mellanrum (SSF, 2017). 

2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet i examensarbetet utgår från Katie Erikssons (2018) 

vårdteori om världen. Författarna anser att teorin om världen bidrar till god kunskap för 

sjuksköterskor. Världen består av flera delar vilket blivande sjuksköterskor bör erhålla 

kunskap om, för att kunna möta patienter i den värld de befinner sig i.  Vilket i sin tur kan 

leda till en god vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter. Det är av största vikt att 

sjuksköterskor skapar en trygg atmosfär att vårda i då patienter drabbats av VRI, vilket 

orsakar lidande för patienter. Teoretikerns definition av god vård uppmärksammar 

medvärldens betydelse. Medvärlden beskriver att relationer skapas genom möten, samt att 

relationen är viktig för att ge en god vård. Sjuksköterskor ska utföra en lika vård till alla 

patienter oavsett sjukdomstillstånd. Patienter som unik individ ska finnas i sjuksköterskors 

fokus. 
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2.7.1 Världen i relation till vården 

Enligt Eriksson (2018a) är världen en del av vårdvetenskapen i form av hur vården utförs 

samt hur vårdaren ser och förstår människan ur ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet 

innefattar människans hälsa, den unika individen och aspekter kring och i vården.  

Begreppet värld benämns som miljö eller omgivning och relaterar till verkligheten. Världen 

refererar till sammanhanget som bildas av människan och mänskligheten. Inom världen 

finns naturen som består av uppbyggnad, ursprung samt orsaker till den fysiska världen. 

Världen och naturen skapar tillslut en helhet (Eriksson, 2018a). Genom kulturen har 

människan olika livsrum, vilket gör att dessa kulturer eller miljöer som utgör världen kan 

påverka människan samt att människan kan påverka världen (Eriksson, 2018b). Det finns tre 

aspekter av världar, vilket är omvärlden, medvärlden och egenvärlden. Omvärlden beskrivs 

som den miljö, där ödet, det förutbestämda eller tidigare upplevelser påverkar framtiden. 

Medvärlden är den värld som är centralt för vårdvetenskapen och är världen där relationen 

genom möten skapas mellan människor. Egenvärlden är till för att finna sig själv och sin 

egen unikhet. Dessa världar bildar de yttre och inre världarna till en enhet. Uppkommer en 

obalans i den inre världen, påverkar det också den yttre världen. Det är i medvärlden som 

relationer skapas, vilket är grunden till ett gott vårdande. Övriga världar påverkar 

naturligtvis också. Den goda vården handlar om att lära sig de olika världarna samt möta 

människan i den värld som människan befinner sig i (Eriksson, 2018a). 

Vårdande innefattar relationer och omfattas av ömsesidighet mellan vårdare och patient 

samt att vårdrelationen är grunden till vården (Eriksson, 2018a; Eriksson, 2018b). I ett sant 

möte betecknas relationen som verklig och innehåller kärlek. En god relation gör att 

patienter får träda fram med sina unika sidor och kan ge uttryck för det som är centralt i 

patienters liv. Relationen kan beskrivas som att två kulturer möts och att dessa var för sig har 

med sig egna kulturgods. Kulturgods är t.ex. minnen, traditioner, hopp, tro och självbild, 

vilket skapar den unika människan (Eriksson, 2018a). 

Eriksson (2018a) anser att vården bör utgå från tro, hopp och kärlek, detta då tro gör 

patienter engagerade, hoppet är kraftkällan som får människan att gå vidare och kärleken 

utgör grunden vilket håller samman dessa termer till en helhet. Att vårda bör vara en inre 

kallelse samt innehålla känslan av entusiasm som grundas på kunskap om sin uppgift. Att se 

uppgiften som ett måste, ses som en yttre kallelse vilket inte resulterar i en god vård. Utifrån 

relationen ska vårdaren se den unika människan, i detta fall, patienten. Om vårdaren förstår 

människan har det stor betydelse i vården. I en vårdrelation ska människan och vårdaren 

både kunna uttrycka sina begär och upplevelser för att utveckla ett gott samspel. Vården 

utgör en egen kultur vilket skapas av vårdaren och människan. Vårdkulturen skapar 

utrymme till att vårda och det är här vårdaren enbart fokuserar på att vårda. Patienter får 

vara patienter och bli vårdad utan att på något sätt behöva känna skam eller skuldkänslor 

(Eriksson, 2018a). 
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2.8 Problemformulering 

En VRI kan uppstå hos patienter under eller efter en sjukhusvistelse. Orsaker till VRI kan 

vara bakterier, dålig handhygien samt okunskap hos sjuksköterskor och sjukvårdspersonal 

som vårdar patienter. Tidigare forskning beskriver orsaker till hur VRI uppstår och hur det 

förebyggande arbetet påverkar sjuksköterskors dagliga arbete. Trots den stöttning 

sjuksköterskor har genom lagar, styrdokument och riktlinjer gentemot det förebyggande 

arbetet mot uppkomsten av VRI är det fortfarande ett stort antal patienter som drabbas och 

det bidrar till längre vårdtider. Tidigare forskning beskriver ökade kostnader som uppstår i 

samband med VRI, brister i sjukhusorganisationen samt hygienteknikers okunskap som 

riskfaktorer för patienter att drabbas av VRI. Tidigare forskning belyser patienters upplevelse 

av att ha VRI, där de känner sig isolerade och avgränsade samt rädda inför framtiden. 

Patienter upplever brister i vården och att sjuksköterskor och sjukvårdspersonal tar avstånd 

gentemot dem, samtidigt som patienter upplever förtroende för sjuksköterskor och 

sjukvårdspersonal. Det teoretiska perspektivet belyser att grunden till en god vård är att 

sjuksköterskor möter patienter i den världen dem befinner sig i.  En önskan med detta 

examensarbete är att belysa vilka brister samt vilken påverkan på vården det blir till patienter 

vilka drabbats av VRI. Författarnas förhoppning är att beskrivningen av sjuksköterskors 

upplevelser ska kunna bidra med ökad kunskap, vilket kan resultera i en större medvetenhet 

för sjuksköterskor om att ge god vård till patienter som har VRI. I förlängningen kan detta 

förbättra vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter, vilket kan resultera i att 

sjuksköterskor fokuserar på patienter istället för smittan. 

3 SYFTE  

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med vårdrelaterade 

infektioner inom slutenvård. 

4 METOD 

Under metodavsnittet beskrivs val av metod, datainsamling och urval, dataanalys och 

avslutas med etiska övervägande. Examensarbete är en litteraturstudie utifrån Evans (2002) 

beskrivande syntes. Artiklarna analyseras, sammanfattas och presenteras genom teman och 

subteman som framkommit ur artiklarnas innehåll för att bidra till mer kunskap om det 

valda intresseområdet (Evans, 2002). 
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4.1 Val av metod 

Metoden är gynnsam för examensarbetet eftersom upplevelser står i fokus i undersökningen i 

artiklarna. Evans (2002) beskriver att tillvägagångssättet av ovanstående nämnd analys 

hittar fynd som ger en ny tolkning av de redan publicerade artiklarna. Detta utan att egna 

tolkningar sker. Polit och Beck (2017a) beskriver att kvalitativa studier fokuserar på att 

belysa människors levda erfarenheter från ett visst område samt beskriver Friberg (2017a) att 

kvalitativa studier bidrar till ökad förståelse och att flera kvalitativa studier tillsammans 

bidrar till en ökad kunskap. I detta examensarbete har 11 stycken relevanta kvalitativa 

artiklar valts ut för att besvara syftet av examensarbetet. 

4.2 Datainsamling och urval 

De databaser som har använts för sökning av kvalitativa vetenskapliga artiklar är Cinahl Plus 

och PubMed. Enligt Karlsson (2017) innehåller Cinahl och PubMed litteratur med inriktning 

på omvårdnad, därav valdes dessa databaser att söka material i. En informationssökning 

inleder processen för att få en överblick över det ämne som ska studeras (Karlsson, 2017). 

Den inledande informationssökningen utifrån detta examensarbete visade en stor bredd på 

sökresultatet gällande artiklar med preventivt innehåll gentemot vårdrelaterade infektioner.  

Sökord för att finna sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med vårdrelaterade 

infektioner inom slutenvård har uppkommit under sökandets gång, samt med hjälp av 

Svensk MeSH. Vid sökning i databaserna användes sökorden: ”hospital acquired infections”, 

”caring in nursing”, ”experience”, ”hospital acquired infection”, ”nursing”, ”qualitative”, 

”behaviour”, ”infection”, ”prevention”, ”nurses”, ”study”, ”nurse”, ”feelings”, ”patient”, 

”hospital infection”, ”nurs*”, ”qualitative study”, ”care”, ”ventilator associated pneumonia”, 

”hospital OR cross”, ”vancomycin resistant entrococci”, och ”hand hygiene”. Karlsson (2017) 

beskriver booleska operatorer vilka kan användas för att vidga ett sökresultat och göra 

sökningar mer specifika och avgränsande. Sökoperatorer AND och OR användes i flertalet 

sökningar enligt boolesk sökteknik för att uppnå ett större och även mer relevant sökresultat. 

En trunkering av ord utfördes på nurs* vilket tar hänsyn till flera böjningar på samma sökord 

och gav en större vidd på sökresultatet. Enligt Östlundh (2017) används trunking för att 

databaserna själva inte tar hänsyn till sökordets böjningar. Vid sökprocessen har författarna 

till examensarbetet använt olika kombinationer av sökorden. Ett exempel på vanliga 

kombinationer av sökord var ”hospital acquired infection” and ”caring” and ”nursing” and 

”experience”. En närmare beskrivning av detta finns i sökmatrisen bilaga A.  

Avgränsningar som har använts: abstract, peer reviewed, 5 years, humans, engelskt språk och 

publicering mellan årtalen 2013–2018. Två sökningar utfördes utan avgränsning vilket 

resulterade i en artikel med äldre årtal. Vid urval för vidare granskning av artiklar har 

inklusionskriterierna varit att artiklarna skulle vara enligt en kvalitativ ansats och lyfta fram 

sjuksköterskans upplevelser om hur det är att vårda patienter med vårdrelaterade infektioner 

inom sluten vård. Exklusionskriterier har varit artiklar som innehållit perspektiv från andra 

vårdprofessioner, samt sjukdomstillstånd och infektioner som inte har varit relevanta att 
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studera vidare utifrån examensarbetets syfte. Flertalet artiklar har vid sökresultatet 

exkluderats redan vid läsning av artikelns titel på grund av detta. 

Artikelsökningarna resulterade i sammanlagt 131 träffar, varav 77 artiklar sorterades bort vid 

läsning av artikelns rubrik, därefter återstod 54 artiklar där abstracten lästes. Efter läsning av 

abstracten lästes 30 artiklar i fulltext. 22 artiklar kvalitetsgranskades, 11 stycken artiklar 

valdes bort då de antingen inte kunde besvara examensarbetets syfte eller upplevdes otydliga 

gällande sjuksköterskans roll i samverkan med övriga yrkeskategorier inom vården. Antalet 

valda artiklar resulterade i 11 stycken. Samtliga valda artiklar har genomgått en 

kvalitetsgranskning för kontroll av vetenskaplig kvalité samt kontroll av att artiklarnas 

innehåll överensstämmer med examensarbetets syfte. Alla artiklar har besvarats genom nio 

stycken kvalitetsgranskningfrågor med inspiration av Friberg (2017b), dessa frågor valdes ut 

av författarna då de ansågs mest relevanta för att bedöma kvalitén på artiklarna. Samtliga 

artiklar besvarades med ja vilket motsvarar en poäng. 1–3 poäng motsvarar låg kvalité, 4–6 

poäng motsvarar medelkvalité och 7–9 poäng motsvarar hög kvalité, se bilaga B. En 

detaljerad presentation av artiklarnas innehåll gällande titel, författare, syfte, metod och 

resultat presenteras i artikelmatrisen, bilaga C. 

4.3 Dataanalys 

Evans (2002) analysmetod används för att granska kvalitativa artiklar. Denna analysmetod 

sker i fyra olika steg. 

Utifrån steg ett samlas data in genom sökning i databaser (Evans, 2002). Författarna har 

enligt steg ett valt ut artiklar i två olika databaser med hjälp av inklusionskriterier. Hur 

artiklarna sökts fram presenteras i avsnitt 4.2. 

Evans (2002) beskriver i steg två att artiklarna studeras genom läsning ett antal gånger för 

att få en helhet av artikeln. Därefter urskiljs viktiga fynd det vill säga nyckelfynd som 

uppkommit i artiklarna. Nyckelfynd är de centrala delarna i artikelns resultat som ger bättre 

förståelse av fenomenet samt kan besvara examensarbetets syfte (Evans, 2002). Utifrån steg 

två sker en granskning av artiklarna, där författarna läser artiklarna ett flertal gånger, var och 

en för sig. Texten i artiklarna som besvarar examensarbetets syfte har strukits under för att 

urskiljas från övrig text. Utifrån den understrukna texten har nyckelfynden uppdagats. Efter 

repeterad läsning av artiklarnas resultat, togs nyckelfynd ut. Först togs nyckelfynd ut enskilt 

av varje författare och därefter tog författarna gemensamt ut ett antal nyckelfynd. Artiklarna 

är numrerade från 1–11 för att senare i analysprocessen kunna identifiera artiklarna där 

respektive nyckelfynd framkommit. Sammanlagt hittade författarna 156 nyckelfynd. 

Därefter i steg tre sorteras dessa nyckelfynd från likheter och olikheter. Utifrån dessa 

nyckelfynd skapas då teman vilket efter ytterligare analysprocess efter likheter skapar 

subteman som besvarar examensarbetets syfte (Evans, 2002). De nyckelfynd författarna 

plockade ut ur resultatet, dokumenterades i ett worddokument. Nyckelfynden klipptes sedan 

ut ur dokumentet för att kunna delas upp i olika teman genom nyckelfyndens likheter och 

olikheter. Dessa teman fick därefter en bokstav mellan A-D för att författarna senare skulle 
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kunna knyta samman nyckelorden med siffran på artikeln. Genom dessa teman fortsatte 

författarna i sin analysprocess diskutera samt flytta runt nyckelorden efter likheter för att till 

sist skapa olika subteman. De nyckelfynd som under diskussion och kategorisering inte 

besvarade examensarbetets syfte exkluderades. 

I fjärde och sista steget sammanställs dessa teman och subteman vilket resulterar i en 

beskrivning av det fenomen examensarbetet vill besvara (Evans, 2002). Genom steg fyra 

kommer författarna genom de nyckelfynd som sammanställts presenteras i löpande text i 

resultatet under respektive tema och subteman. I resultatet kommer citat taget från 

ursprungsartiklar skrivas enligt originalspråk för att få en djupare förståelse av 

examensarbetets syfte. Nedan visas en tabell om hur nyckelfynd tas ur artiklarna för att 

sedan skapa teman samt subteman. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema samt subteman i analysprocessen 

Nyckelfynd Tema Subtema 

”Yes, there is a big difference! Yes, I am 

less afraid today. Why? Well, we have 

had more patients with ESBL. 

Knowledge has made me more secure, 

and I´am not afraid to go into their 

rooms today to care for those patients 

who have ESBL.” (Wiklund m.fl., 2015, 

p. 43).  

 

 

 

 

 

Vårdrelationen till 

patienterna 

Möjligheter till att ge en 

god vård  

” I think that at some point when a 

health care professional knows that her 

patient is infectious, there is a barrier 

that happens. A barrier to touch, just to 

provide comfort or a healing touch or 

comfort touch… goes away when you 

have the barrier of the PPE [personal 

protective equipment] and just the idea 

that the patient is infectious. You want 

to protect yourself and of course when 

you go home, you want to protect your 

family” (Seibert m.fl., 2014, p. 406). 

Hinder för att ge en god 

vård  

4.4 Etiska övervägande 

Polit och Beck (2012) beskriver att etik kan vara utmanande då man inte får glömma att 

skydda rättigheter för de deltagare som ingår i studien. Forskning som beskrivs utifrån 

människors upplevelse, bör till största del behandlas så anonymt som möjligt för att 

minimera att människan orsakas skada, obehag och att deras upplevelser bevaras i samband 

med studien (Polit & Beck, 2012). Codex (2018a) betonar förvanskning och plagiat som 

tillhör så kallad vetenskaplig oredlighet. Förvanskning innebär att forskningsresultat 
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förvrängs och leder till ett oärligt resultat. Plagiat innebär att författare till vetenskapliga 

artiklar inte uppmärksammas på rätt sätt vilket leder till missförstånd från läsarens sida över 

vem texten tillhör. Författarna till detta examensarbete har tagit del av den kunskap som 

sammanställts från Codex (2018a) samt att författarna hade i beaktan att lägga sin 

begränsade förförståelse åt sidan för att inte arbetet skulle färgas av den. Författarna har 

använt sig av noggrann referenshantering enligt APA (American Psychological Association, 

2019), vilket innebär att det tydligt framgår vilka verk som tillhör de olika författarna. Övrig 

fokus på etiska överväganden har inte varit nödvändig. Arbetssättet avser att finna befintlig 

publicerad forskning som är relevant för den frågeställning som examensarbetet utgår ifrån. 

Fokus har lagts på att hitta artiklar som har genomgått vetenskaplig granskning publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter för att öka tillförlitligheten. 

5 RESULTAT 

I analysprocessen har två teman samt fyra subteman som besvarar examensarbetets syfte 

växt fram. Det första temat är vårdrelationen till patienterna med tillhörande subtema 

hinder för att ge en god vård som belyser hur sjuksköterskornas upplevelser och 

kunskapsbrist begränsar och hindrar sjuksköterskorna till att vårda patienterna som har VRI. 

Det andra subtemat är möjligheter till att ge en god vård, vilket belyser sjuksköterskornas 

inställning till att vårda patienterna på bästa sätt. I subtemat framkommer vikten av god 

kunskap och att följa riktlinjer bidrar till känslan av god kvalité på vården för de som har 

VRI. 

Det andra temat är yttre miljö där ökad arbetsbelastning framkommer genom att 

sjuksköterskornas arbete känns belastande vid vårdande av patienterna som har VRI. Det 

andra subtemat, tidens betydelse, presenterar den tidsbrist sjuksköterskorna upplever vid 

vårdande av patienterna som har VRI. 

Tabell 2: Tema och subtema 

Tema Subtema 

Vårdrelationen till patienterna Hinder för att ge en god vård 

Möjligheter till att ge en god vård 

Yttre miljö Ökad arbetsbelastning 

Tidens betydelse 
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5.1 Vårdrelationen till patienterna 

Utifrån det första temat framkom sjuksköterskornas upplevelser av att inte kunna leverera 

god vård. Det beskrevs i artiklarna att sjuksköterskorna upplevde begränsad kunskap om VRI 

samt rädsla för att själva bli smittade vilket skapade subtemat: hinder för att ge en god vård.  

Sjuksköterskorna upplevde också möjligheter till att ge en god vård genom ökad kunskap. 

Patienterna sågs som människor trots sjukdom vilka sjuksköterskorna kände sympati för och 

därav ville ge patienterna den bästa vård de kunde. Temat mynnade ut i subtemat: 

möjligheter till att ge en god vård. 

5.1.1 Hinder för att ge en god vård 

Sjukvårdspersonalen upplevde en osäkerhet i vården av dem som har VRI, vilket var ett av 

flera hinder till att ge god vård (Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm & Fossum, 

2016; Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014). Sjuksköterskorna upplevde rädsla att själva bli 

smittade eller att smittan skulle föras vidare till kollegorna (Andersson m.fl., 2016; Wiklund, 

Fagerberg, Örtqvist, Broliden & Tammelin, 2015). Sjuksköterskorna upplevde att deras egna 

liv skulle vara över ifall de blev smittade av VRI (Andersson m.fl., 2016). Begränsad kunskap 

upplevdes som en anledning till varför sjuksköterskorna hade dessa starka känslor gentemot 

de som hade VRI (Andersson m.fl., 2016; Atashi, Yousefi, Mahjobipoor & Yazdannik, 2017). 

Patienterna upplevdes som ett hot och att vårda de som hade VRI upplevdes som en 

skräckupplevelse för sjuksköterskorna (Andersson m.fl., 2016). 

Det framgår även att sjuksköterskorna upplevde ångest över att orsaka smittspridning mellan 

patienterna. Rädslan påverkade deras vårdande i det dagliga arbetet med patienterna då 

sjuksköterskorna inte ville gå in i patienternas rum eller vårda de som hade VRI (Andersson 

m.fl., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att patienterna som hade VRI inte fick lika mycket 

besök som de osmittade patienterna (Guillemin m.fl., 2015; Musau, Baumann, Kolotylo, 

O´Shea & Bialachowski, 2015) och detta fick patienterna att känna sig isolerade (Guillemin 

m.fl., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna som hade en odiagnostiserad VRI blev svårare att 

vårda (Jackson & Griffiths, 2014). Dock upplevde sjuksköterskorna att de var mindre 

noggranna vid vårdande av de som hade VRI, bland annat genom att sjuksköterskorna inte 

bytte handskar mellan patienterna då de ansåg att patienterna ändå hade samma infektion 

(Jackson m.fl., 2013). Sjuksköterskorna upplevde sig vara mer reserverade i kontakt med 

patienterna då de ville skydda sig själva från att bli smittade med en VRI och detta påverkade 

relationen med patienterna (Seibert m.fl., 2014). En upplevelse fanns hos sjuksköterskorna 

om att patienterna som hade VRI kunde uppleva stigmatisering och bli bemötta som att 

patienterna hade pesten eller andra kända smittsamma sjukdomar (Wiklund m.fl., 2015). 

Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att det användes mer skyddsutrustning, trots de 

riktlinjer som fanns och detta ledde till att patienterna fick mindre fysisk kontakt (Andersson 

m.fl., 2016). 

I feel like I don´t make a connection and a contact [with] my patient that I normally would if 

somebody was not on isolation… the gloved hands versus the skin-to-skin contact of trying to 

make that connection with the patient (Seibert m.fl., 2014, s. 406). 
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Sjuksköterskorna kunde uppleva ledsamhet över att inte kunna spendera tillräckligt med tid 

hos patienterna som hade VRI och att det tog lång tid innan de kunde besvara larm 

(Guillemin m.fl., 2015). Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde möta patienternas 

sociala behov, speciellt för de som var isolerade på grund av sin smitta (Musau m.fl., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde dessutom att relationen blev påverkad av att patienterna gav 

sjuksköterskorna skulden för att de drabbats av VRI, vilket påverkade vården negativt. 

(Mitchell, Cummins, Spearing, Adams & Gilroy, 2002; Musau m.fl., 2015). Samtidigt 

upplevde sjuksköterskorna en känsla av skam över hur de behandlat de som hade VRI under 

åren på grund av sin okunskap och rädsla (Wiklund m.fl., 2015). Sjuksköterskorna upplevde 

skuldkänslor för att de kunde varit en bidragande orsak till smittspridningen. Dock var det 

inte sjuksköterskorna i deras yrkesroll som fick skulden, och inte som egen person (Mitchell 

m.fl., 2002). Då sjuksköterskorna vårdade de som ansågs smutsiga låg den största 

uppmärksamheten på att skydda sig själva än att ge patienterna den vård de behövde 

(Jackson & Griffiths, 2014). Rädslan för att bli smittad resulterade i en ökning av antalet 

sjukdagar hos sjuksköterskorna och de blev rädda att förlora sina arbeten (Andersson m.fl., 

2016). 

Sjuksköterskorna upplevde hinder att förmedla korrekt kunskap om VRI till patienterna och 

anhöriga på grund av den felaktiga kunskapen som tidigare funnits. Sjuksköterskorna 

upplevde att de behövde vara pålästa för att kunna förmedla korrekt information till kollegor 

i syfte att bibehålla rätt rutiner i omvårdnaden och för att undvika att patienter blir 

stigmatiserade på grund av sin VRI. Tidigare har det funnits missförstånd och felaktig 

information om VRI, vilket har bidragit till upplevelser av rädsla och missförstånd hos 

sjuksköterskorna gällande hur smittspridning uppstår. Med åren har kunskapen ökat i form 

av riktlinjer och rutiner vid vårdande av de som hade VRI vilket har gjort att vården har 

underlättat (Wiklund m.fl., 2015). 

5.1.2 Möjligheter till att ge en god vård 

Sjuksköterskorna upplevde vid vårdande av patienterna som hade VRI var något positivt, då 

de ansåg att det var en lärdom. Vården var densamma som till icke smittade samt att 

sjuksköterskornas avsikt var att ge den bästa vård de kunde (Andersson m.fl., 2016; Mitchell 

m.fl., 2002). Ju mer kunskap sjuksköterskorna upplevde att de hade om VRI desto bättre 

blev också utförandet av vården (Andersson m.fl., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att 

vården av patienterna som hade VRI underlättades då patienterna hade en diagnos på sin 

infektion. Arbetssättet blev på så sätt tydligare eftersom det fanns riktlinjer att följa och dessa 

följde sjuksköterskorna med noggrannhet (Jackson m.fl., 2013; Jackson & Griffiths, 2014). 

Att vara följsam till riktlinjer upplevdes av sjuksköterskorna som en strategi för att hantera 

sin rädsla för VRI (Guillemin m.fl., 2015; Wiklund m.fl., 2015).  

Sjuksköterskorna upplevde att de kände ett ansvar gentemot patienterna de vårdade, då de 

inte ville vara ansvariga för att patienterna drabbades av en VRI och att patientsäkerheten 

skulle bli hotad (Atashi m.fl., 2017; Seibert m.fl., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de 

gjorde ett bättre arbete genom att vara vaksam på små detaljer som kunde leda till 

smittspridning (Seibert m.fl., 2014). 
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Ett flertal av sjuksköterskorna upplevde att patienterna som hade VRI kunde känna sig 

isolerade, vilket ledde till att sjuksköterskorna försökte besöka patienterna så ofta de kunde. 

Då sjuksköterskorna upplevde mindre rädsla för att vårda de med känd smitta visste 

sjuksköterskorna hur de skulle skydda sig själva från den (Andersson m.fl., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna blev förolämpade och kränkta då de satte på sig 

överdrivet med skyddsutrustning (Jackson m.fl., 2013) och det skapades en barriär mellan 

sjuksköterskorna och patienterna i vården (Guillemin m.fl., 2015). Dock upplevde 

sjuksköterskorna att patienterna hade förståelse för användandet av skyddsutrustning då 

patienterna ansåg att sjuksköterskorna följde riktlinjerna. Sjuksköterskorna var även 

medvetna om att patienterna reflekterade över hur sjuksköterskorna utförde vården, vilket 

gjorde att sjuksköterskorna ville ge ett gott intryck på patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde att vården blev bättre då patienterna inkluderades i de vårdhygieniska riktlinjerna 

(Jackson m.fl., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de hade en skyldighet att vara 

professionella i sin hållning gentemot patienterna (Guillemin m.fl., 2015; Lindberg m.fl., 

2014; Wiklund m.fl., 2015). 

Vikten av att visa respekt och att ta hänsyn till patienternas önskemål betonades eftersom det 

innebar att ha en helhetssyn av patienterna i vården (Lindberg m.fl., 2014). Att ha medkänsla 

för patienterna och fokus på att försöka göra situationen mindre traumatisk för patienterna 

som upplevde skam över sin VRI lyftes fram i sjuksköterskornas berättelser (Guillemin m.fl., 

2015). Sjuksköterskorna upplevde en vilja att ta hand om patienterna på bästa sätt. Samtidigt 

upplevde vissa av sjuksköterskorna att kvalitén på vården för patienterna som hade VRI ändå 

var bra eftersom patienterna fick mer uppmärksamhet än de övriga patienterna. Då 

sjuksköterskorna hade kunskap upplevdes vården till patienterna mer självsäker (Wiklund 

m.fl., 2015). Dock ifrågasättes den egna kunskapen om smittspridning då VRI spred sig på 

avdelningen (Mitchell m.fl., 2002). Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att 

uppdatera kollegornas kunskap för att kunna vårda patienterna som hade VRI på bästa sätt, 

det fanns även åsikter om att det var ens eget ansvar att se till att kunskapsnivån hölls 

uppdaterad (Andersson m.fl., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att de var bättre förberedda 

vid smitta av VRI då den bröt ut andra gången (Musau m.fl., 2015). Att se till att patienterna 

var uppdaterade med rätt information skapade förståelse och en bättre relation utvecklades 

mellan patienterna och sjuksköterskorna (Andersson m.fl., 2016). Samtidigt upplevde vissa 

av sjuksköterskorna att det var svårt att förmedla information till patienterna om kunskap 

om VRI (Lindberg m.fl., 2014). 

5.2 Yttre miljö  

Sjuksköterskorna upplevde att vården av patienterna påverkades av den yttre miljön, där den 

ökade arbetsbelastningen samt tiden spelade stor roll. 

5.2.1 Ökad arbetsbelastning 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetsbelastningen vid vårdande av patienterna som hade VRI 

ökade (Seibert m.fl., 2014). Arbetsuppgifter som påverkade den ökade arbetsbelastningen var 
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det konstanta städandet, det förebyggande arbetet och den omfattande vården av patienterna 

med symtom av VRI (Guillemin m.fl., 2015). Sjuksköterskorna upplevde detta som 

övermäktigt. I de miljöer där sjuksköterskorna vårdade patienterna som hade VRI, upplevdes 

ökad stress (Mitchell m.fl., 2002). Vid vårdande av patienterna som hade VRI blev vissa av 

sjuksköterskorna bundna att endast vårda de smittade för att minska risken för 

smittspridning mellan patienterna. Detta resulterade i en ökad arbetsbörda på grund av 

minskade personaltillgångar (Guillemin m.fl., 2015). En av sjuksköterskorna reflekterade 

över patientsäkerheten på grund av sjuksköterskebristen (Wiklund m.fl., 2015), vilket 

upplevdes ge en negativ påverkan på kvalitén av vården (Atashi m.fl., 2017). 

På grund av den ökade arbetsbelastningen upplevde sjuksköterskorna att de var tvungna att 

utföra flera vårdmoment samtidigt. Detta upplevdes oroande för sjuksköterskorna då vården 

av patienterna inte blev klar i tid eller blev ofullständig (Musau m.fl., 2015). Dock upplevde 

sjuksköterskorna att arbetsbelastningen blev mindre om de smittade patienterna låg på 

enkelrum, dock uppstod frustration om det fanns för få enkelrum att tillgå (Guillemin m.fl., 

2015; Wiklund m.fl., 2015). Sjuksköterskorna kunde även uppleva att arbetsbelastningen 

ökade när patienterna var isolerade på enkelrum. Detta då arbetet tog längre tid och att 

sjuksköterskorna även fick göra andra uppgifter som att dela ut mat, då måltidsvärdar inte 

fick gå in till de isolerade patienterna (Guillemin m.fl., 2015; Seibert m.fl., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att vården av de smittade patienterna krävde att de axlade en 

större roll då vården krävde det (Mitchell m.fl., 2002), samt att vården av patienterna 

skapade högre arbetsbelastningen vilket kunde orsaka misstag i det förebyggande arbetet 

(Andersson m.fl., 2016). Sjuksköterskorna upplevde nedsatt motivation i sitt arbete på grund 

av att ökad arbetsbelastning och långa arbetspass, vilket påverkade relationen till patienterna 

(Atashi m.fl., 2017). Den höga arbetsbelastningen bland sjuksköterskorna gjorde även att 

antalet sjukdagar ökade hos sjuksköterskorna, vilket ledde till utbrändhet (Musau m.fl., 

2015). 

5.2.2  Tidens betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att vården av patienterna som hade VRI var tidskrävande 

(Guillemin m.fl., 2015; Musau m.fl., 2015; Seibert m.fl., 2014). Tidsbristen resulterade i att 

sjuksköterskornas effektivitet av vården påverkades (Seibert m.fl., 2014). Patienterna som 

hade VRI upplevdes ha ett mer omfattande vårdbehov på grund av det försvagade 

allmäntillståndet (Guillemin m.fl., 2015). Vården av de smittade patienterna resulterade i att 

sjuksköterskorna inte kunde finnas till för de andra inneliggande patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att vården av patienterna utfördes i ett högt tempo för att 

sjuksköterskorna skulle kunna påbörja vården av de andra patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde att detta påverkade vårdrelationen med patienterna då tidsbristen resulterade i att 

upprätthållandet av en god vårdrelation inte kunde prioriteras (Musau m.fl., 2015) och 

antalet spontana besök hos patienterna som hade VRI inte kunde genomföras (Seibert m.fl., 

2014). 

Sjuksköterskorna beskrev hur det förebyggande arbetet tog upp till fyra timmar av ett 12-

timmars arbetspass (Musau m.fl., 2015). Det förebyggande arbetet upplevdes frustrerande då 
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detta var tidskrävande (Mitchell m.fl., 2002). Användandet av handskar och det frekventa 

bytet av skyddsutrustning vid besök mellan de olika patienternas rum upplevdes mest 

tidskrävande (Guillemin m.fl., (2015). Dessa tidskrävande moment resulterade i att vården 

av patienterna som hade VRI sköts upp (Piras, Lauderdale & Minnick, 2017) och patienterna 

som hade VRI blev vårdade antingen först eller sist på grund av tidsbristen (Seibert m.fl., 

2014). 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras metoddiskussion, resultatsdiskussion samt en etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat mot lagar, styrdokument, tidigare 

forskning och vårdvetenskapligt perspektiv. I metoddiskussionen diskuteras val av metod 

mot kvalitetskriterier. Slutligen presenteras en etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras valet av den metod som examensarbetet är uppbyggt av. En 

diskussion genomförs även av insamlade data, urvalet som har genomförts och den analys de 

kvalitativa artiklarna genomgått. 

Examensarbetet utformades som en litteraturstudie uppbyggd av elva kvalitativa artiklar. 

Henricson och Billhult (2017) beskriver att syftet i en kvalitativ design är att skapa kunskap 

om ett fenomen om hur det tolkas och erfars av människor. Denna metod ansåg författarna 

var lämplig gentemot examensarbetet syfte. Genom beskrivande syntes går det att tolka 

fenomen utifrån tidigare studier för att få ytterligare kunskap om ett fenomen. Forskning 

med en kvalitativ ansats avser att forskaren söker mer kunskap om ett fenomen genom att 

använda upplevelser, erfarenhet och mening (Evans 2002; Willman & Stoltz, 2017). 

Författarna till examensarbetet ansåg att det fanns för få artiklar som belyste hur 

sjuksköterskorna upplevde att vårda patienterna som har VRI, vilket gjorde att en 

litteraturstudie egentligen inte gav en rättvis bild av syftet. En kvalitativ forskningsintervju 

hade varit av större relevans gentemot examensarbetets syfte. Genom det hade en mer 

djupare förståelse uppnåtts genom att sjuksköterskornas upplevelser gentemot vårdandet av 

patienterna som hade VRI hade uppmärksammats. Dock ansåg författarna till 

examensarbetet att tiden var knapp därav ansågs valet av litteraturstudie mer relevant att 

genomföra. Danielson (2017) beskriver att intervju som datasamlingsmetod är lämpligt för 

ökad förståelse om ett fenomen eller situation, samtidigt är detta tids- och kostnadskrävande 

men att det kan leda till betydelsefulla kunskapsbidrag. 

De kvalitativa artiklarna söktes i databaserna Cinahl Plus och Pubmed. Dessa databaser 

valdes då de hade mest relevans i innehållet för att kunna besvara examensarbetets syfte. Val 

av databaser styrks av Karlsson (2017) som beskriver att ovanstående nämnda databaser är 
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mest relevanta för att finna litteratur med inriktning mot vårdvetenskap och omvårdnad. 

Författarna har tillsammans sökt fram artiklar, läst dem var och en för sig samt tillsammans 

diskuterat de olika artiklarna och från artiklarnas resultat tagit fram det som är relevant och 

ska besvara examensarbetets syfte. Författarna upplevde att det var svårt att finna artiklar 

med sökordet ”hospital acquired infections”, vilket var den översättning som användes vid de 

första sökningarna. Då det framkom begränsat med artiklar använde sig författarna sig av 

Svensk MeSH och deras översättning av tidigare benämnt sökord blev ”cross infection”. 

Vartefter sökningarna utfördes framkom även ”healthcare infection”. Alla artiklar som valts 

ut beskrev VRI, dock upptäckte författarna att VRI i engelsk beskrivning kunde benämnas 

som ”health care infection”, ”hospital acquired infections” och ”cross infection”, innebörden 

var dock densamma gällande definitionen som tillhör VRI. Detta ansåg författarna vara en 

styrka då författarna hittade bredd på fenomenet genom olika benämningar. Enstaka artiklar 

var av äldre årtal än rekommenderat, dock ansåg författarna att de ändå uppnådde relevans 

till examensarbetet gällande innehållet. 

Författarna av examensarbete stötte på en del svårigheter under arbetsgången då få studier 

endast hade sjuksköterskor som deltagare där många av studierna hade deltagare av olika 

yrkesprofessioner. Artiklar där det tydligt framkom ur resultatet vad som skiljde 

upplevelserna åt mellan de olika yrkesgrupperna valdes därefter ut. En annan svårighet var 

att många av artiklarna innehöll ett preventivt innehåll gällande förebyggande åtgärder 

gentemot VRI. Genom att använda olika sökord och termer lyckades författarna få fram 

artiklar som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med vårdrelaterade 

infektioner inom slutenvård, vilket var examensarbetets syfte. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver kriterier för att bedöma vetenskaplig kvalité inom 

omvårdnad utifrån en kvalitativ ansats. Dessa är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet, vilka författarna har haft stöttning av under sökprocessen, 

urvalsprocessen och analysprocessen av examensarbetets valda artiklar. Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver att trovärdighet innebär att forskaren redogör för studiens läsare 

att den kunskap som framförs är äkta. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver pålitlighet vilket innebär att forskaren har 

redogjort för den egna förförståelsen, vilket kan beskrivas genom att tidigare upplevelser 

belyses på ett personligt plan. Författarna av detta examensarbete beskrev tidigare i 

bakgrunden att de hade begränsade upplevelser av sjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda patienter som har VRI. Den kunskap om VRI som fanns hade de erfarit under sin 

verksamhetsförlagda utbildning, arbetslivserfarenhet utifrån sjukvården samt de teoretiska 

kunskaperna de fått med sig i undervisningen från sjuksköterskeutbildningen. Forsberg och 

Wengström (2016) skriver att i kvalitativa studier kan risken vara att forskaren tolkar data 

och detta grundar sig i vilken förförståelse forskaren har, förförståelsen kan redovisas utifrån 

det aktuella forskningsläget. Förförståelse är den kunskapen som författaren har innan i det 

område som forskningen ska genomföras (Forsberg & Wengström, 2016).  

Vidare beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) om bekräftelsebarhet vilket är en process i 

vilken analysen av valda artiklar är beskriven på ett tydligt sätt. Det innebär också att 

författarna håller sig neutrala gentemot innehållet och inte vinklar det. Författarna hade 
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under hela arbetet fokus på att förförståelsen om ämnet i bakhuvudet och hur detta skulle 

minimeras för att inte påverka resultatet. Inga artiklar i arbetet exkluderades på grund av 

förförståelse utan endast av att de ej kunde besvara examensarbetets syfte. 

Till sist beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) om överförbarhet, vilket menas för att 

överförbarheten ska vara giltig, krävs det att ovanstående beskrivna, trovärdighet, pålitlighet 

och bekräftelsebarhet håller god kvalité. Överförbarhet vilket innefattar att studiens resultat 

är beskrivet på ett tydligt sätt för att kunskapen ska kunna användas till nytta samt om 

resultatet går att föra över till andra situationer och sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Utifrån examensarbetet har författarna på ett tydligt sätt beskrivit hur artiklarna valts 

ut, vilka sökbaser samt sökord som använts. Det framgår vilka inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som ingår, samt att artiklarna genom Evans (2002) genomgått en 

analysprocess för att får fram de nyckelfynd som skapat de teman och subtema som utgjorde 

grunden för resultatet. Författarna anser att resultatet är anpassat för att kunna föras vidare i 

andra kontexter. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter som hade VRI inom slutenvård. Resultatet är uppbyggt av två teman som påvisar 

hur sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som hade VRI påverkas av både den 

inre och yttre miljön.  

I resultatet framkom det hinder att vårda, samt möjligheter identifierades för en god vård, 

vilket påverkade vårdrelationen till patienterna. Resultat visade att sjuksköterskorna 

upplevde rädsla och detta var ett av hindren till att sjuksköterskorna inte ville vårda 

patienterna som hade VRI. Sjuksköterskorna upplevde en rädsla för att själva bli smittade 

eller föra smittan vidare till omgivningen. Detta kan kopplas till Baratt m.fl. (2010) och 

Skyman m.fl. (2010) där patienter upplever att vården påverkas negativt på grund av att 

sjukvårdspersonal upplevs avståndstagande relaterat till rädsla samt okunskap. I resultatet 

framkom det dock att sjuksköterskorna upplevde att de arbetade för att upprätthålla en god 

vårdrelation med patienterna som hade VRI. Sjuksköterskorna såg detta som en lärdom då 

de ansåg att vårda patienterna som hade VRI var detsamma som att vårda de utan smitta. 

Synsättet resulterade i en bättre vård då sjuksköterskorna visste hur de skulle vårda på bästa 

sätt. Vilket kan kopplas till Eriksson (2018a) som skriver att vårdrelationen utgör grunden i 

vården. Att ge människan en god vård innefattar att vårdaren ska ha ett helhetsperspektiv på 

människor. Vårdaren skapar utrymmen för den unika människan att framföra det som 

upplevs som en svårighet. Människan ska ha möjlighet att få vara en patient och kunna 

mottaga vård utan att behöva uppleva negativa upplevelser kring detta (Eriksson, 2018a). En 

reflektion är att brister uppkommer i vården till patienterna, då sjuksköterskorna inte ser 

patienterna, utan endast har VRI i fokus. En bristande vård och upplevelse av ensamhet för 

patienterna skulle kunna bidra till ett extra lidande om helhetsperspektivet bortses från. 
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Resultatet visade att bristen på kunskap var ytterligare ett hinder för att ge patienterna som 

hade VRI en god vård. Vid vård av patienterna som hade VRI upplevde sjuksköterskorna 

rädsla samt ångest, vilket gjorde att patienterna sågs som en belastning i form av ett ”hot”. 

Detta bekräftas även av patienter vilka upplever att sjukvårdspersonal anses rädda i vården 

av dem (Skyman m.fl., 2010). Deras beteende resulterar i att patienter känner sig som en 

börda för sjukvårdspersonal (Guillemin m.fl., 2014). Weston (2013) bekräftar att ökad 

kunskap samt förståelse gällande vårdhygien hos sjuksköterskor skapar bättre 

förutsättningar för att ge patienter en god vård. Vilket sjukhusorganisationen försöker skapa 

förutsättningar för, sjuksköterskor ska vara rustade med kunskap och få utföra träning i 

praktiken gällande det förebyggande arbetet gentemot VRI (Zingg m.fl., 2015). Zhang (2015) 

betonar att sjuksköterskors kunskap om rutiner kring VRI varierar beroende på om 

sjuksköterskor får externutbildning eller går bredvid en kollega på avdelningen. En reflektion 

är att då sjuksköterskorna arbetade i teamsamverkan kan detta bidra till att felaktiga men 

också att rätta förhållningssätt uppstod gällande omhändertagande av de smittade 

patienterna. Resultatet visade att okunskap om VRI hos sjuksköterskorna skapade en 

överanvändning av skyddsutrustning i samband med vården till patienterna, vilket 

sjuksköterskorna upplevde berodde på okunskap i hur VRI smittade. Likheter gällande 

överanvändning av skyddsutrustning finns hos Gullemin m.fl. (2014) som beskriver att 

patienter upplever att sjukvårdspersonal använder mer skyddsutrustning och även har ett 

undvikande beteende gentemot patienter. Detta påverkar patienter vilka känner sig kränkta 

då sjukvårdspersonal överanvänder skyddsutrustning och känner skam över att ha VRI vilket 

resulterar i att patienter känner sig ovälkomna i sociala sammanhang (Skyman m.fl., 2010). 

En reflektion är att sjuksköterskornas undvikande beteende och överanvändande av 

skyddsutrustning bidrog till att patienterna kände sig kränkta samt mer isolerade i samband 

med att ha VRI, då sjuksköterskorna inte vågade vara i närheten av patienterna. 

I resultatet framkom det att det finns möjligheter för att ge patienterna en god vård. Trots att 

sjuksköterskorna upplevde rädsla vid vården av patienterna som hade VRI, ville 

sjuksköterskorna ge den bästa vården samt försöka skapa goda upplevelser för patienterna. 

Detta styrks av Skyman m.fl. (2010) då patienter upplever att sjukvårdspersonals arbete är 

bra, även om bemötandet kan variera. Eriksson (2018a) betonar att vårdaren och människan 

utvecklar ett gott samspel tillsammans om båda får uttrycka sina upplevelser och begär. 

Samspelet mellan vårdaren och människan skapar en unik kultur. Vårdaren grundar sitt 

arbete på engagemang och kunskap och skapar sig en förståelse för patientens situation 

(Eriksson, 2018a). En reflektion är att sjuksköterskorna kan ge patienterna en god vård 

genom att skapa en inbjudande kultur, där båda parter får möjlighet att utrycka sig. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde ett ansvar i att förhindra spridning av VRI 

och på så sätt minimera risken för att äventyra patientsäkerheten. I överenstämmelse med 

PSL (SFS 2010:659) 3 kap 2§ ska vårdgivaren förebygga att patienten inte drabbas av en VRI 

samt försöka återställa hälsa och lindra lidande för patienterna. Sjuksköterskornas roll är att 

ge patienter en säker vård samt följa riktlinjer och lagar gällande patientsäkerhet. 

Sjuksköterskorna har ett ansvar att minimera risken för att patienter får VRI (SSF, 2017). Ett 

förebyggande arbete är av stor vikt för att reducera antalet patienter som drabbas av VRI 

(Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2002). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna försökte 

arbeta förebyggande så att patienterna inte skulle bli smittade av VRI och inte heller uppleva 
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att de fick en försämrad vård på grund av sitt tillstånd. Butenko m.fl. (2017) styrker att 

patienter upplever goda rutiner kring sjukvårdspersonals handhygien, vilket skapar en känsla 

av säkerhet. Dock kan patienter uppleva bristfälliga hygienrutiner och eftersom 

sjukvårdspersonal ses som experter utifrån patienters synvinkel vågar de inte ifrågasätta 

sjukvårdspersonals brister i utförandet (Butenko m.fl., 2017). En reflektion är att trots 

kunskapen sjuksköterskeutbildningen gav de nyblivna sjuksköterskorna, finns det 

fortfarande brister gällande utförandet om förebyggande rutiner kring VRI. Samtidigt 

upplever patienter rädsla för att ifrågasätta de brister som uppkommer i tron att det kan 

påverka deras omvårdnad. Butenko m.fl., (2017) beskriver att patienter känner att det är 

enklare att prata med annan sjukvårdspersonal om problematiken som patienter upptäcker. 

Vidare beskrivs vikten av att uppmärksamma kollegors kompetens som sjuksköterska styrks 

utifrån ICN:s etiska kod, vilket betonar att vården till patienten inte ska vara bristfällig (SSF, 

2014). En reflektion är att det är positivt att brister uppmärksammades i syfte att kunna ge 

patienterna en god och säker vård. 

I resultatet upplevde sjuksköterskorna tidsbrist och en ökad arbetsbelastning, vilket ingår i 

den yttre miljöns påverkan på vården gentemot patienterna som hade VRI. Obalans i den 

yttre världen kan leda till obalanser i den inre världen (Eriksson, 2018a). Miljön utgör 

världen, vilket påverkar människan, medan människan också kan påverka världen (Eriksson, 

2018b). En reflektion är att de yttre faktorerna spelade stor roll i vården mellan 

sjuksköterskorna och patienterna. Detta eftersom dessa faktorer inte alltid kan påverkas av 

sjuksköterskorna, utan kräver större omtag ur ett organisatoriskt perspektiv liksom 

teamsamverkande arbete bland sjuksköterskorna. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde vården kring patienterna som 

tidskrävande på grund av deras VRI samt de förebyggande rutiner som krävdes kring 

patienternas tillstånd. Sjuksköterskorna upplevde exempelvis att utförandet av god 

handhygien och frekvent byte av skyddsutrustning tog mycket tid från vården, vilket 

upplevdes frustrerande. Tidsbristen som uppstod resulterade i att de osmittade patienterna 

blev lidande då de inte fick lika mycket uppmärksamhet av sjuksköterskorna. Detta kan 

kopplas till Guillemin m.fl., (2014) som beskriver att även patienter med VRI upplever att 

sjukvårdspersonal ger patienter med VRI mer tid än till osmittade patienter. Patienter som 

har VRI upplever dock detta som positivt, då de anser att sjukvårdspersonal gör ett noggrant 

arbete (Guillemin m.fl., 2014). En reflektion är att sjuksköterskorna skulle uppleva en mer 

hållbar arbetssituation ifall arbetet var mer strukturerat gällande vilka av sjuksköterskorna 

som vårdar patienterna som har VRI och de osmittade patienterna. I resultatet framkom det 

att den höga arbetsbelastningen bland sjuksköterskorna utgjorde en ökad risk för att drabbas 

av utbrändhet och sjukskrivningar. En reflektion är att detta kan påverka patienternas vård, 

då det i längden resulterade i mindre tillgång till personal.  

Vård till patienter som har VRI i USA är cirka 7 dagar längre än för andra patienter (Hassan 

m.fl., 2010) medan vårdtiden i Sverige är ca 10 dagar längre (SKL, 2017a). En reflektion är 

vad skiljer länderna åt samt vad längre vårdtid kan ge för påverkan på sjukvårdspersonal då 

de under längre tid upplever ökad arbetsbelastning samt att tiden och resurserna inte räcker 

till. Utifrån ”KPP”:s mätmetod går det att mäta vilka resurser som används under ett 

vårdtillfälle (SKL, 2017b). En reflektion är att mätmetoden är användbar för att få en 



24 

helhetsbild av det vårdtillfälle där VRI har behandlats. I resultatet framkom det dock att 

arbetsbelastningen för sjuksköterskorna blev mindre kännbar om patienterna som hade VRI 

var placerade i enkelrum. I enkelrummen fanns det utarbetade rutiner för vårdande av 

patienterna som hade VRI vilket gjorde att vården underlättades och fortlöpte på ett smidigt 

sätt. Dock påverkar detta patienterna placerade i enkelrum. Patienter upplever att isolering i 

enkelrum blir en begränsning för dem, både genom minskad ljudupplevelse och genom 

minskad socialt sammanhang (Barratt, Shaban & Moyle, 2010). Ur resultatet framkom även 

negativa aspekter gällande patienterna placerade i enkelrum utifrån sjuksköterskornas 

upplevelser. Detta gjorde att arbetsbelastningen kunde öka vid vårdande av patienterna i 

enkelrum då sjuksköterskorna fick fler arbetsuppgifter tilldelade sig på grund av att all 

personal inte fick tillgång till att gå in i rummen. Arbetsbelastningen blev också mer kännbar 

då sjuksköterskorna begränsades i deras vårdande till att bara vårda de som hade VRI. 

Samtidigt beskriver Zingg m.fl. (2015) att de inhyrda sjuksköterskor på avdelningen inte var 

bundna till att vårda vissa patienter som har VRI, vilket resulterar i att de kan vara mer 

flexibla i sitt arbete och kring patientmöten. Dock kan detta ge en ökad risk för spridning av 

VRI mellan avdelningar, kollegor och patienter (Zingg m.fl., 2015). En reflektion är att mötet 

med patienterna hamnade i skymundan då sjuksköterskornas fokus blev att hinna klart sina 

arbetsuppgifter i tid. 

I resultatet framkom det även att sjuksköterskornas arbetsbelastning ökade på grund av 

städandet som behövdes utföras då patienterna som hade VRI låg inneliggandes på 

vårdavdelningen. Tidsbristen hos sjuksköterskorna påverkade utförandet och 

sjukhusorganisationen anställde städpersonal för att minska belastningen. Inhyrda 

städtjänster blir en riskfaktor då städpersonalen inte har samma kunskap som 

sjukvårdspersonal om VRI, vilket ökar risken för smittspridning (Lien m.fl., 2018; Salneroa 

m.fl., 2012). En reflektion är att inhyrda städtjänster gav sjuksköterskorna utrymme att lägga 

mer tid på vården av patienterna som hade VRI, trots risken för den ökade smittspridningen. 

6.3 Etikdiskussion 

Författarna till detta examensarbete har tagit del av kunskap angående forskningsetik utifrån 

CODEX (2018a) samt tydlig påvisat i texten vilket som är författarnas egna ord och refererat 

tydligt till andra författare enligt APA (APA, 2019). Polit och Beck (2017b) beskriver att 

plagiering, stöd och förfalskning av texter ska tas lika mycket hänsyn till som att skydda 

studiens deltagare. Kjellström (2017) beskriver att grundlighet och ärlighet är av stor vikt i ett 

vetenskapligt arbete. Att avsiktligt ändra eller förvränga innehåll benämns som oredlighet 

och exempel på detta är att plagiera text eller ändra i metoder eller resultat, genom att ändra 

på forskningsmaterialet. Författaren kan även lura läsaren genom att endast presentera data 

som stödjer den egna teorin (Kjellström, 2017). 

Till detta examensarbete har inget etiskt tillstånd behövts då examensarbetet är uppbyggt av 

tidigare vårdvetenskaplig forskning och har därefter blivit sammanställt i resultatet i detta 

examensarbete. I de valda vårdvetenskapliga artiklarna har författarna till respektive artikel 

tagit hänsyn till de etiska aspekter och de presenteras tydligt i respektive studie. Polit och 
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Beck (2017b) beskriver att etiska frågor kan vara utmanande att hantera gällande deltagare i 

studier, därav har riktlinjer utformats för att förenkla hanteringen av dessa dilemman. 

Riktlinjerna innefattar att deltagarna i studien ska skyddas från lidande, studien ska 

genomföras på ett respektfullt sätt, deltagarnas självbestämmande ska betonas, 

informationen ska vara utformad på ett förståeligt sätt och deltagarna ska försäkras 

anonymitet vid deltagande i studien. Författarna till examensarbetet har genomfört en 

kvalitetsgranskning, där samtliga valda artiklar har blivit godkända av den etiska kommittén. 

För ett vetenskapligt värde bör artiklar användas som har fått ett godkännande av etiska 

kommittén eller som påvisats ha noggranna etiska överväganden (Mårtensson & Fridlund, 

2017). 

Då examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda, ansåg 

författarna till examensarbetet att det var av stor vikt att författarna till artiklar som valts ut 

var måna om deltagarnas medverkan och lät deltagande sjuksköterskor i artiklarna behålla 

sin anonymitet. Enligt Kjellström (2017) ska den enskilda människan skyddas samt hänsyn 

skall tas till mänskliga rättigheter, grundläggande frihet, hälsa, säkerhet och integritet. Codex 

(2018b) beskriver att människans värde går före samhällets och vetenskapens behov. Dock 

beskriver Kjellström (2017) att utifrån litteraturstudie kan de etiska frågorna vara att 

studenterna feltolkar de engelska artiklarna på grund av bristande språkkunskaper och på så 

sätt kan deltagarna i studien kan beskrivas på ett nedlåtande sätt. Författarna till 

examensarbetet har läst igenom examensarbetes valda artiklar ett flertal gånger, var och en 

för sig, därefter diskuterat artikelns resultat tillsammans vid oklarheter gällande ordens 

betydelse. Vid oklarheter har lexikon använts och hjälp har tagits genom synonymer för att 

minska risken för misstolkning eller förvrängning av studiernas resultat. Evans (2002) 

beskriver att tolkning kan hota giltigheten men att det inte finns några tydligheter gällande 

omskapning av text men att det är omöjligt att veta om sammanfattning är rättvis utifrån den 

nya granskarens personliga åsikt eller tolkning. Författarna till examensarbetet anser att de 

varit noga med att läsa artiklarna grundligt för att minimera risken för egen tolkning. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter som hade VRI inom slutenvård. Det framkom ett flertal faktorer vilket påverkade 

vården av patienterna både på ett negativt och positivt sätt. Brister uppkommer i vården 

mellan sjuksköterskorna och patienterna då sjuksköterskorna inte ser patienterna, utan 

endast har VRI i fokus. Sjuksköterskornas rädsla att själva bli smittade påverkade 

vårdkvalitén genom att de var avståndstagande gentemot patienterna. Att brister 

uppmärksammas i syfte att kunna ge patienterna en god och säker vård visas i positiv 

bemärkelse. En inbjudande kultur där båda parter får möjlighet att uttrycka sig, 

kännetecknar en god vård. De yttre faktorerna spelade stor roll i vården mellan 

sjuksköterskorna och patienterna. Detta eftersom dessa faktorer inte alltid kan påverkas av 

sjuksköterskorna. Genom att uppmärksamma sjuksköterskornas upplevelser ökas 
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förhoppningarna att kunna förstå vilka brister som finns för att patienter ska kunna få en 

vård av god kvalité och för att sjuksköterskorna ska få en trivsam arbetsmiljö utan tidsbrist 

och en god teamsamverkan. Sjuksköterskornas fokus bör vara på de arbetsuppgifter de är 

utbildade för, att ge en god omvårdnad.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Författarna till detta examensarbete uppmärksammade under sökprocessens gång att en 

majoritet av vårdvetenskapliga artiklar hade ett preventivt innehåll rörande VRI. Författarna 

saknade vårdvetenskapliga artiklar där omvårdnaden stod i fokus samt forskning gällande 

vården av de vanligast förekommande vårdrelaterade infektionerna (urinvägsinfektion, KAD, 

CVK). Examensarbetet belyser ett flertal kunskapsglapp varpå författarna föreslår vidare 

forskning där fokus bör vara på sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienterna samt 

hur vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och patienterna som har VRI påverkas. 

Empiriska studier ger forskningen ett djup samt att specifika frågor kan ställas gällande vård 

och om de olika VRI. Författarna upplever att kunskapen som studenterna får med sig under 

sin sjuksköterskeutbildning inte räcker för att kunna minska smittspridning av VRI. Detta 

väcker frågetecken gällande var bristerna i vården finns då sjuksköterskorna inom 

slutenvården har riktlinjer att följa. 
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hygiene AND study 

AND qualitative 

20 11 6 1 1 
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BILAGA B- KVALITETSGRANSKNING 

Nedan presenteras 9 stycken kvalitetsgranskningfrågor med inspiration utifrån Friberg (2017b). Svar ja motsvarar 1 poäng.  

Artikelnummer Finns det 

en tydlig 

problemfor

mulering 

beskriven? 

Finns det 

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det 

en tydlig 

beskriven 

metod? 

Finns det en 

tydlig 

beskrivning av 

deltagare? 

Svarar 

resultatet 

på syftet? 

Framförs 

resultatet på 

ett tydligt 

sätt? 

Förs det en 

diskussion kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Förs det ett 

etiskt 

resonemang? 

Poäng 

1 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

2 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

3 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

4 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

5 Ja Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

6 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

7 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

8 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

9 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

10 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 

11 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 9 
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BILAGA C- ARTIKELMATRIS 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Studiens syfte Metod Huvudresultat 

1. Andersson, H., Andreassen Gleissman, 

S., Lindholm, C. & Fossum, B. 

 

 2016. 

Experiences of nursing staff caring for 

patients with methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. 

International Nursing Review. 

Sverige. 

Syftet med denna studie är att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

att vårda patienter med MRSA i 

Sverige. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 8 

sjuksköterskor.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Data har analyserats 

genom läsning ett 

flertal gånger och 

transkribering har 

utförts därefter har 

teman skapats.  

Sjuksköterskorna betonar känslor 

av rädsla, osäkerhet, stress och att 

känna sig överbelastad. Studien 

betonar vikten av kunskap om 

MRSA för att kunna ge en god vård 

till patienter med MRSA. 

2. Atashi, V., Yousefi, H., Mahjobipoor, H. 

& Yazdannik, A. 

 

2017. 

The barriers to the prevention of 

ventilator‐associated pneumonia from the 

perspective of critical care nurses: A 

qualitative descriptive study. 

 Journal of Clinical Nursing. 

Iran. 

Syfte med denna studie var att 

utforska sjuksköterskor perspektiv 

inom intensivvård att förhindra 

ventilations orsakad pneumoni. 

23 sjuksköterskor 

medverkade i en 

semistrukturerad 

intervju. 

Kvalitativ ansats. 

Induktiv 

innehållsanalys. 

Data har analyserats 

genom 

transkribering 

därefter har teman 

skapats.  

Utifrån studien visade det sig att 

sjuksköterskan hade kunskap om 

basalhygien, dock brast det i 

attityden att sköta den. De tvättade 

bara händerna vid synlig smuts 

och bytte handskar i mån av tid. 

Andra påverkande faktorer var 

kunskapsbrist, arbetsbörda, brist 

på utrustning som krävs för 

vårdande och personalbrist. 
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3. Guillemin, I., Marrel, A., Beriot-

Mathiot, A., Doucet, C., Kazoglou, O., 

Luxemburger, C., Reygrobellet, C. & 

Arnould, B. 

2015. 

How do Clostridium difficile infections 

affect nurses’ everyday hospital work: A 

qualitative study. 

International Journal of Nursing Practice. 

Frankrike. 

Syftet med denna studie är att 

undersöka hur clostridium difficile 

påverkar sjuksköterskans arbete. 

Semistrukturerade 

intervjuer med tolv 

stycken 

sjuksköterskor.  

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

genom 

transkribering och 

grundad teori och 

därefter har teman 

skapats.  

Sjuksköterskorna betonar 

övermäktig arbetssituation av att 

vårda patienter med clostridium 

difficile. Sjuksköterskorna betonar 

en påverkan på känslomässigt och 

psykologiskt plan. 

Sjuksköterskorna betonar känslor 

av hjälplöshet, frustration, dåligt 

samvete, tidsbrist, hög arbetsbörda 

vid vårdandet samt vilja att agera 

professionellt och visa medlidande. 

4. Jackson, C. & Griffiths, P. 

Dirt and disgust as key drivers in nurses’ 

infection control behaviours: an 

interpretative, a qualitative study.  

2014. 

Journal of Hospital Infection. 

England. 

Syftet med denna studie var att 

förklara sjuksköterskor beteende 

gällande prevention av vårdrelaterade 

infektioner. 

20 stycken enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor.  

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

genom 

frameworkmetod och 

transkribering 

därefter har teman 

skapats.  

Studien identifierade att 

skyddsutrustning användes även 

om behovet inte fanns, samt 

minskad användning av 

skyddsutrustning om patienten 

sågs som mindre smutsig. En 

skillnad görs på smuts och 

infektion. Lättare att vårda en 

patient med en konstaterad 

infektion (mikrobiologisk). 

Sjuksköterskorna såg varje patient 

som en potentiell smittobärare tills 

god anamnes fått om patienten. 

5. Jackson, C., Lowton, K., & Griffiths, P. 

Infection prevention as ”a show”: A 

qualitative study of nurses’ infection 

prevention behaviours. 

Syftet med denna studie var att 

förklara sjuksköterskans beteenden i 

det preventiva arbetet gentemot 

vårdrelaterade infektioner. 

Enskilda 

semistrukturerade 

interjuver med 20 

sjuksköterskor 

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

Sjuksköterskorna ser sitt egna 

beteende som det korrekta. En 

skillnad görs på smuts och 

infektion. Lättare att vårda en 

patient med en konstaterad 

infektion. Patientens känslor 
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2013. 

International Journal of Nursing Studies. 

England. 

genom 

frameworkmetod och 

transkribering 

därefter har teman 

skapats.  

kommer i skymundan, vissa 

patienter blir kränkta av 

sjuksköterskornas 

skyddsutrustning. 

6. Lindberg, M., Carlsson, M. & Skytt, B. 

2014. 

MRSA-colonized persons’ and healthcare 

personnel’s experiences of patient-

professional interactions in and 

responsibilities for infection prevention in 

Sweden. 

Journal of infection and Public Health. 

Sverige. 

Syftet med denna studie är att 

undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av patient-vårdarrelation 

och hur det preventiva arbetet sker 

gentemot drabbade patienter.  

5 patienter med 

MRSA ingick i 

studien, samt 20 

sjukvårdspersonal, 

varav 6 

sjuksköterskor, med 

bakgrund inom 

infektion, 

hematologi, 

neurologi och 

primärvård. 

 

Semistrukturerade 

interjuver i grupp 

med 

sjukvårdspersonalen. 

 

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

induktivt och genom 

upprepad läsning 

därefter har teman 

och subteman 

skapats.  

Sjuksköterskor kände rädsla och 

osäkerhet gentemot annan 

vårdpersonal vid vårdande av 

MRSA-smittad patient och 

svårigheter att ge förståelig 

information till anhöriga/patient. 

Sjuksköterskorna betonar att 

patienter hanterar sin MRSA-

diagnos på olika sätt. 

7. Mitchell, A., Cummins, T., Spearing, N., 

Adams, J., & Gilroy, L. 

Syftet med denna studie var att 

undersöka sjuksköterskors erfarenhet 

58 sjuksköterskor 

deltog i studien.  

Resultatet av studien visar att 

sjuksköterskan tog på sig skulden 

för smittspridning, samt att de tog 

på sig mer ansvar och arbete än de 
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2002. 

Nurses’ experience with vancomycin-

resistant entrococci (VRE). 

Journal Of Clinical Nursing. 

Australien. 

av att minska risken för spridning av 

VRE. 

Kvalitativ ansats. 

Kohort studie. Data 

har insamlats 

skriftligen eller via 

ljudinspelning som 

transkriberats 

därefter har teman 

skapats.  

kunde hantera. Dock var 

sjuksköterskorna överens om att 

god handhygien var grunden till 

minskad smittspridning. 

Sjuksköterskorna beskrev också att 

vårda patienter med VRE var 

samma som att vårda andra 

patienter, dock blev de mer 

frustrerade att vårda patienter med 

VRE då det var mer tidskrävande. 

8. Musau, J., Baumann, A., Kolotylo, C., 

O´Shea, T. & Bialachowski., A. 

2015. 

Infectious diseases outbreaks and 

increased complexity of care. 

International Nursing review. 

Kanada. 

Syftet med denna studie var att se hur 

sjukvårdsrelaterade infektioner 

påverkade sjuksköterskan på ett 

sjukhus i Colorado. 

28 sjuksköterskor 

blev enskilt 

intervjuade.  

Kvalitativ ansats. 

Retrospektiv studie. 

Data har analyserats 

genom 

transkribering 

därefter har teman 

skapats.    

Resultatet påvisade att utbrott av 

MRSA, CD och VRE påverkade 

sjuksköterskans arbetsbelastning, 

tidspressning samt att 

sjuksköterskorna fick psykologiska 

påfrestningar. Detta i sin tur 

påverkade också vården till 

patienten negativt. 

9. Piras, S. E., Lauderdale, J. & Minnick, 

A.  

2017. 

An elicitation study of critical care nurses’ 

salient hand hygiene beliefs. 

Intensive And Critical Nursing. 

USA.  

Syftet med denna studie var att 

undersöka sjuksköterskors attityd, 

tron på kontroll samt hur det bör vara 

gällande handhygien. Detta då 

handhygien är primära åtgärden till 

att minska sjukhusrelaterade 

infektioner. 

25 sjuksköterskor 

medverkade i en 

beskrivande studie.  

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

deduktivt genom 

teoridriven studie 

och upprepad 

läsning därefter har 

teman skapats.  

Sjuksköterskorna håller med om 

att handhygien är en skyddande 

åtgärd mot uppkomst av VRI. 

Sjuksköterskan blir också 

påverkade av andra kollegors 

vanor. 
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10. Seibert, D. J., Speroni Gabel, K., Mi 

Oh, K., Devoe, M., C. & Jacobsen, K., H. 

2014. 

Preventing transmission of MRSA: A 

qualitative study of health care workers’ 

attitudes and suggestions. 

American Journal of Infection Control. 

USA. 

Syftet med denna studie var att förstå 

hur MRSA påverkar 

sjukvårdspersonalen i det 

förebyggande arbetet och vad det 

finns för hinder och utmaningar 

gällande handhygien i isoleringsrum. 

26 sjukvårdspersonal 

på akuten, varav 16 

sjuksköterskor 

medverkade i 

semistrukturerade 

interjuver. 

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

genom 

frameworkmetod och 

transkribering 

därefter har teman 

skapats. 

Sjuksköterskorna känner ett 

ansvar ha en god hygien för att inte 

smitta andra patienter och föra 

smitta vidare till 

familjemedlemmar. 

Sjuksköterskan känner att 

patientkontakten blir sämre med 

patienter som är i isoleringsrum. 

Betonar att MRSA-patienter är 

tidskrävande, kräver mer personal 

och får mindre besök. 

11. Wiklund, S., Fagerberg, I., Örtqvist, Å., 

Broliden, K. & Tammelin, A. 

2015. 

Staff experiences of caring for patients 

with extended-spectrum b-lactamase-

producing bacteria: A qualitative study. 

American Journal of Infection Control. 

Sverige. 

Syftet med denna studie är att 

undersöka vad det innebär för 

sjukvårdspersonal i akuta miljöer och 

vårdhem att vårda patienter med 

ESBL-smitta. 

2 grupper av 

deltagare. Inom 

akutsjukvården 

deltog 5 

sjuksköterskor och 

inom vårdhem deltog 

5 sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

interjuver 

individuellt. 

Kvalitativ ansats. 

Data har analyserats 

genom grundad teori 

därefter har 

kategorier och 

subkategorier 

skapats.   

Akutsjukvården: Sjuksköterskan 

kände rädsla att själva bli smittade 

och föra smitta vidare till andra 

patienter/familjemedlemmar.  

Frustration över för få enkelrum, 

fördröjning av vård och hotad 

patientsäkerhet. Rädslan för ESBL 

blev mindre med erfarenhet. 

Känslan av skam över hur man 

behandlat ESBL-patienter på 

grund av sin egna rädsla. 

Svårigheter att ge 

patienter/anhöriga aktuell 

information om ESBL på grund av 

felaktig kunskap om smittan. 
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