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Vad innebär det att drabbas av 
ESBL-bildande tarmbakterier?

En kvalitativ studie



Syfte

Att fördjupa kunskapen om vad det 
innebär för den enskilde individen att 
drabbas av ESBL-bildande 
tarmbakterier



Vad är ESBL?
Extended-Spectrum Beta-Lactamases

Ett enzym som kan produceras av bakterier i 
tarmens normalflora.

Enzymet har förmågan att bryta ned många 
av våra vanligaste antibiotika, vilket gör att 
de inte har effekt.



Jämförelse antal fall av 
ESBL,VRE och MRSA i Sverige

Smittskyddsinstitutet,2010(preliminära resultat från 2010)



Varför är ESBL-bildande tarmbakterier 
ett

problem?

För den enskilde

För samhället - ökade vårdkostnader

- förlängda vårdtider

- ökad mortalitetsrisk under vårdtiden

- risk för smittspridning

Allmänhetens attityder och kunskaper om 
antibiotikaresistens



Att drabbas av en antibiotikaresistent
bakterie

Inga studier gjorda gällande personer som drabbats av
ESBL- bildande tarmbakterier

Jämförbar upplevelse med andra antibiotikaresistenta 
bakterier?

Bristande kunskaper om orsaker till antibiotikaresistens
hos patienter med MRSA – distanserar sig till problemet



Att känna sig utsatt och stigmatiserad 
på grund av sin smitta

Studier om MRSA-patienter som isolerats på sjukhus

Stigmatisering

Personalens attityder och beteenden
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Grounded Theory (GT)

Utvecklades inom sociologin i USA från 1920-talet fram 
till 1967 då Barney Glaser & Anselm Strauss 
presenterade den klassiska Grounded Theory

Skapades som en motvikt till det då rådande biologiska 
och kvantitativa synsättet

De försökte finna en metod för att skapa begrepp, 
modell eller teori ur den mening människor tillskriver 
sin verklighet

Lämpligt för att studera områden där teorier saknas 
eller är sparsamt förekommande



Grounded Theory
- Klassisk GT – Glaser & Strauss   (1967)

Verkligheten är objektiv och kan studeras, utan detaljregler för att inte hämma 
forskarens kreativitet, har som syfte att generera teorier om människors beteenden, 
resultatet framträder ur data, forskaren ”som ett blankt ark”

- Modifierad GT – Strauss & Corbin  (1990,1997)
Verkligheten är objektiv, men det är informantens syn som forskaren tolkar, kan 
tolkas på olika sätt, syftet är att studera sociala processer. Öppen, axial och selektiv 
kodning.

Orsak, handling och konsekvens. 

Begrepp, modell eller teori som kan användas praktiskt. 

- Konstruktivistisk GT – Charmaz  (2000)
Det finns lika många verkligheter som det finns individer, söker beskriva en verklighet, 
inte den objektiva sanningen, forskaren tolkar informantens upplevelse av sin 
verklighet, upprepade intervjuer, resultatet en berättelse; mening-handling, handling-
mening.



Core category - kärnkategori

Hahn, 2008



Metod
Grounded Theory
- Modifierad GT – Strauss & Corbin

Studiegrupp och tillvägagångssätt
- Avtal med ett laboratorium
- Val av intervjuplats

- Sju öppna intervjuer (EPN krävde temaguide)
Fyra män, tre kvinnor

Vad tänkte du?
Vad kände du?
Vad gjorde du?

- Transkribering så snart som möjligt, memos



Metod

Analys
- Modifierad GT 

- Koder – kategorier 

– Processperspektiv av orsak - verkan i tid som ledde

till konsekvenser och strategier hos den

enskilde

- Kärnkategori – till kärnkategorin kan alla kategorier

relateras



Resultat



Resultat

Att känna oro över att något är 
fel, men inte veta vad

”Det började med att jag i flera veckor kände att jag 
hade ont i magen och var lite svullen, och jag tänkte 
att det kan inte vara urinvägsinfektion för det är inte 
samma symtom, det känns som om det är något som 
inte stämmer”



Resultat

Att få en diagnos

- Upptog en betydande del av intervjutiden

- Tillvägagångssätt

- Ingen information, bristfällig information

- Upplevelse av att läkare och övrig vårdpersonal saknar 
kunskaper i ämnet

- Konsekvenser för det dagliga livet?

- Ingen av informanterna upplevde att de fått en god 
information



” Jag tror jag var hos henne en torsdag och på fredag 
ringer hon klockan fem och hade svaret för provet jag 
skickat, urinprovet. Och då säger hon till mig att jag 
måste ta mig till närmaste sjukhus för jag har fått en 
resistent bakterie, och jag måste ha behandling så fort 
som möjligt….och då blev jag jätterädd…jag ringde till min 
man och sa att du måste ta mig till sjukhuset för det är 
allvarligt det här med bakterien och det kan inte vänta till 
måndag och jag vet inte vad jag fått, har jag AIDS eller 
vad har jag fått?”



Resultat

Att famla i mörkret
” Jag tycker det är obehagligt….det känns väldigt 
obehagligt, och sista tiden har jag tänkt väldigt mycket 
för nu har det blivit tillökning i familjen med en lite 
bebis…..och när jag ska träffa henne….hur ska jag 
känna det….usch, smittar jag ned den stackaren?”

Den bristfälliga informationen orsakade många tankar och känslor; 
• oro
• rädsla – både för den egna personen som för att smitta andra
• ledsnad, skam och skuld
• besvikelse och ensamhet
• ilska och irritation
• känsla av att vara utlämnad åt vården  - maktlöshet
• genusperspektiv



Resultat
Att känna sig oförskyllt drabbad

”Min man gick ut på nätet och googlade och han sa att 
den här bakterien var en tarmbakterie, och jag sa har 
jag ätit bajs, hur kan jag äta bajs som är så extrem? 
Det var jättejobbigt, för det är nästan skrattretande att 
det skulle hända mig av alla människor, för jag åker 
inte tunnelbana av rädsla för att ta på alla 
människor….jag går”

• övertygelse om att de blivit smittade inom vården
• smittsamt?
• konsekvenser för framtiden – kommer jag att kunna fortsätta arbeta?
• ärftligt? leder  detta till en för tidig död?



Resultat

Att inte oroa anhöriga/närstående

”Den yngsta dottern, hon är ganska kaxig och kunnig, 
så hon har ringt till bl.a. överläkaren på sjukhuset och 
fört min talan. Hon har ringt honom om det här och 
gjort sig till….ja, företrätt mig i det här…..och jag har 
sagt att jag kan ringa honom själv, men det litar hon 
inte på”



Resultat

Att inte mötas av förståelse från 
vårdpersonalen

” ….och sen kom alla i sånt´här klädskydd och 
munskydd och allt, och då kände jag att OK vad har jag 
fått egentligen? För om dom kommer så där mot mig
och ska behandla mig…..hur ska jag kunna ha med folk 
att göra över huvud taget om dom kommer så där? Vad 
har jag i mitt blod…..bara för att ha kontakt med mig? 
Jag kanske inte kommer att kunna jobba mera för att 
jag inte kan ha kontakt med en annan människa!”



Att inte mötas av förståelse från 
vårdpersonalen

Stigmatisering

Okunnigt och respektlöst bemötande från läkare och annan  
vårdpersonal

Lyssnade ej på frågor, undvek att ställa frågor trots många 
funderingar

Både bristfälliga som alltför omfattande hygienrutiner hos 
personalen

Överenskommelse om besök sist på dagen så personalen 
”kunde städa upp efter mig”

”Personalens nonchalanta attityd borde föranleda en Lex 
Maria-anmälan”



Resultat
Att ta saken i egna händer

” När jag går på toaletten då är jag jättenoggrann och 
städar efter mig med sprit…..det gör jag. Och sen 
använder jag mycket klor i toaletten….jag är extra 
uppmärksam för om det är toaletten som är smittsam”

Hittade egna strategier för att hantera det dagliga livet

Information via internet

Genusperspektiv

Kvinnor: mer aktiva, instruerar anhöriga och personal 
om god handhygien, utför själva ytdesinfektion vid 
vårdbesök, speciella åtgärder i det egna hemmet, 
undvikande av tunnelbana och umgänge med andra

Män: fortsätter livet som förut



Diskussion

Att lämna information om ESBL-bildande 
tarmbakterier





Socialstyrelsen, 2011

• ska förmedlas utifrån varje patients förut-
sättningar och förmåga att ta till sig 
information

• anpassad till den enskilde patientens
individuella behov

• måste därför ges varierande innehåll
och utformning

• anpassa språk, media och andra
kommunikationshjälpmedel till varje
patients hälsotillstånd, mognad och 
erfarenhet, kognitiv förmåga, ev.
funktionsnedsättning och kulturell och
språklig bakgrund

• återkoppling och uppföljning av och om
patienten uppfattat informationen

Individuellt anpassad information



• Att drabbas av en smitta med 
antibiotikaresistenta bakterier

- Känsla av skam, skuld och vanmakt

- Information till anhöriga

- ”Skuldfrågan” – ilska och frustration

- Åtgärder i vardagslivet – korrekta eller egenkonstruerade pga
rädsla/okunskap

- Genusperspektiv

- Allt fler drabbas av ESBL-bildande tarmbakterier - ett
folkhälsoproblem

Diskussion



• Att inte mötas av förståelse från
vårdpersonalen

- Särbehandling av smittade personer

- Rädsla?
- Okunskap?
- Arbetsplatskultur?
- Informella chefer?

- Varför följs inte de vårdhygieniska
riktlinjerna?

Diskussion



Vad kan vi göra?



Implikation
Vad kan vi lära av resultatet och 
vad kan göras bättre?

Förbättrad utbildning för  framförallt läkare , men även annan 
sjukvårdspersonal, angående ESBL‐bildande tarmbakterier där även 
betydelsen av en god patientinformation berörs

Information om diagnosen lämnas till patienten vid ett läkarbesök, 
där patienten ges möjlighet att få sina frågor besvarade

Implementering av Basala hygienrutiner och övriga fastställda 
hygienrutiner till vårdpersonal. På så sätt ökas kunskapen i 
personalgruppen, rätt åtgärder kan vidtas och patienten kan 
bemötas med omsorg och respekt.



• Vad kan vi lära av resultatet och 
vad

kan göras bättre?
En telefonlinje dit patienter och anhöriga kan ringa för att få sina 
frågor besvarade av experter på området

Förbättrad skriftlig information till de som drabbas. Informationen 
bör finnas översatt till andra språk

Internetbaserad utbildning som en komplement till skriftlig 
information



Konklusion

För att kunna hantera sin livssituation 
är det av stor betydelse att den som 
drabbas av en ESBL-bildande bakterie 
får en god information av 
patientansvarig läkare
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Områdeschef Viveka Lindgren, mikrobiolog Aina Iversen och 
biomedicinsk analytiker Elisabet Winterberg, Klinisk 
Mikrobiologi, Karolinska Universtitetssjukhuset i Solna

Ann Tammelin och Åke Örtqvist, samt alla mina medarbetare 
på Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och Strama,
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns 
landsting

Styrelsen för Sektionen för Hygiensjuksköterskor inom 
Svensk Förening för Vårdhygien



Vad gör man efter MPH-examen?

1. Åker till en solig strand…………..



Vad gör man efter MPH-examen?

2.  Fortsätter sitt tidigare arbete som 
hygiensjuksköterska

• Karriärvägar för hygiensjuksköterskor?
• Lönenivå?
• Nya arbetsuppgifter eller spännande projektarbete?



Vad gör man efter MPH-examen?

3. Börjar på ett nytt arbete

• Inom ämnesområdet?
• Inom annat yrkesfält?
• Finns intressanta befattningar?



Vad gör man efter MPH-examen?

4. Den slitsamma vägen……..

• Forskarutbildning



Tack för visat intresse!
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