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Sammanfattning 

 

Bakgrund: MRSA är en allmänfarlig sjukdom där isolering kan bli aktuellt för de 

smittade. I litteraturen framkommer fler negativa konsekvenser än positiva 

för isolerade patienter. Med detta i åtanke uppmärksammas en paradox. Den 

yttrar sig i att samtidigt som vården vill minska risken för smittspridning av 

MRSA, kan det påverka vården för den enskilda patienten. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av isolering  

i samband med MRSA. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts enligt Friberg (2012) för att skapa en 

överblick över kunskapsläget. Tio vetenskapliga artiklar valdes ut, varav sju 

var kvalitativa och tre kvantitativa. 

Resultat: Resultatet styrker antagandet att isolering påverkar patienternas upplevelser 

positivt och negativt. De positiva upplevelserna var ”uppskattning och lugn” 

samt ”tillfredsställelse”. De negativa upplevelserna var fler. Dessa var 

”övergivenhet och tristess”, ”oro, ilska och frustration”, ”förvirring” och 

”dåligt bemötande”. Vidare belystes en rad åtgärder för att förbättra 

patienternas situationer. 

Diskussion: Resultatet diskuteras med anknytning till Løgstrups teori om det etiska 

kravet. Målsättningen var att belysa den etiska dimensionen av 

sjuksköterskans möte med den isolerade patienten. I diskussionen förs också 

resonemang kring den funna paradoxen och utifrån konsensusbegreppet 

miljö.  

Nyckelord: Upplevelser, Isolering, MRSA, Epidemiologi, Etik, Miljö. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: MRSA is a critical disease, where isolation might be necessary among the 

infected. The literature reveals more negative consequences than positive for 

isolated patients. Given this information, a paradox is highlighted that 

healthcare works to reduce the spread of infection of MRSA, while it may 

affect the care of the individual patient.  

Aim: The aim was to highlight patients' experiences of isolation due to MRSA. 

Method: A literature study was performed according to Friberg (2012) in order to 

review the existing knowledge. Ten scientific articles were retrieved, 

whereof seven are qualitative and three are quantitative. 

Results: The result supports the assumption that isolation affects the patients' 

experiences positively as well as negatively. The positive experiences are 

”appreciation and calmness” and ”satisfaction”. There are more negative 

experiences. They are loneliness, boredom, anxiety, anger, frustration, 

confusion and bad treatment. Furthermore, a series of actions are proposed 

to improve patients' situations. 

Discussions: The results are discussed from the point of view of Løgstrup’s ethical 

demand. That aims to highlight the ethical dimension of nurses meeting with 

isolated patients. The discussion is divided in several titles with different 

starting points. One of the titels discuss the paradox and another discuss the 

results from an environmental point of view.  

Keywords: Experiences, Isolation, MRSA, Epidemiology, Ethic, Environment. 
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1. Inledning  

Medierna rapporterar om patienters, sjukvårdens och samhällets kamp mot stigande prevalens 

av smittsamma och multiresistenta bakterier. Världen över inför sjukvården åtgärder för att 

minska smittspridningen av multiresistenta stafylokocker, MRSA. Det som genom medier och 

kurslitteratur förmedlats om MRSA, har tagit konkret gestalt under den verksamhetsförlagda 

delen av vår sjuksköterskeutbildning.  I de möten vi då haft med isolerade och oroliga patienter, 

har frågan väckts kring hur de upplever att vara i en isoleringsmiljö, ensamma och avskilda från 

andra.  

     Mötet med isolerade patienters utsatthet och sårbarhet har också fått oss att vilja lära oss mer 

kring motiven för isoleringsvård, organiseringen av den, samt, inte minst, vilka åtgärder som 

krävs för att förbättra isoleringsvården. När vi sedan, under en föreläsning inför examens-

arbetet, fick höra att också personalen på olika vårdinstanser efterfrågade kunskap om 

patienters upplevelser av isolering stärktes vi i vår övertygelse om att vi hittat ett för vår tid 

angeläget vårdområde att fördjupa oss i. 

Vad vi tar med oss in i arbetet är ett intresse för den etiska dimensionen av vården. De stora 

frågorna, om vad som är rätt och god vård samt hur sjuksköterskans ansvar ser ut i mötet med 

patienten, är alltid viktiga att ställa. Men alldeles särskilt viktig anser vi den etiska aspekten 

vara när sjuksköterskan möter patienter som kan vara mer utelämnade och beroende av 

vårdgivaren än andra. 

 

2. Bakgrund  

2.1 MRSA 

MRSA är en förkortning för multiresistenta Staphylococcus Aureus (S. aureus). Stafylokocker 

är en av de vanligaste bakterierna i vår omgivning (Bissett, 2010). Problemet med de 

multiresistenta bakterierna är att de utvecklat motståndskraft mot de antibiotika som oftast 

används (Folkhälsomyndigheten, 2013). MRSA resulterar i att patienten får allmänna och 

tvetydiga symtom (Department of Health, 2007). Dessa kan vara allt från potentiellt dödliga 

infektioner, såsom sepsis, till asymtomatisk kolonisering. I det senare fallet bär patienten 

bakterien på huden och bör betraktas som potentiellt infektiös. 

 

2.1.1 Uppkomst och utbredning av MRSA 

Stafylokocker identifierades i Frankrike på 1880-talet i infekterade operationssår (Bissett, 

2010). Ungefär femtio år senare började penicillin användas mot sådana typer av infektioner. 
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Penicillin är en typ av antibiotika, som i sin tur är ett antimikrobiellt läkemedel (Simonsen, 

Aarbakke & Hasselström, 2004). Antimikrobiellt läkemedel hämmar tillväxt av - eller dödar - 

mikroorganismer, i detta fall stafylokocker (Melhus, 2013). Det dröjde dock inte länge förrän 

vissa stammar uppvisade resistens, det vill säga motståndskraft som gjorde penicillinet inaktivt. 

1959 var 90-95 procent av stafylokocker-stammarna resistenta mot det penicillin som användes 

(Jones, 2010). Då introducerades meticillin, gentemot vilket det strax utvecklades meticillin-

resistenta stammar (Melhus, 2013). Motståndskraften beror på att stafylokockernas struktur 

förändrades så att penicillinet inte kan binda till cellen. Detta kallas meticillin-resistens, men 

innebär motståndskraft mot all beta-laktamantibiotika, däribland penicillin (Bissett, 2005). 

Antibiotikaresistensen spred sig och spridningen resulterade i att MRSA nu finns på varje 

kontinent. Idag är multiresistenta bakterier ett av våra störst växande globala vårdhygieniska 

problem (Folkhälsomyndigheten, 2014). Dock har Sverige, likt resterande delar av Norden 

samt Nederländerna, en betydligt lägre andel MRSA-smittade än övriga Europa och världen. 

Men smittan ökar kontinuerligt (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

2.1.2 Smittspridning av MRSA 

Risken för spridning av en smittsam sjukdom är beroende av tre komponenter; en agent (t.ex. 

virus/bakterie), en sårbar värd och en gynnsam miljö (Stirling, Littlejohn & Willbond, 2004). 

Smitta kan ske på flera olika sätt, genom kontaktsmitta, droppsmitta, luftburensmitta, 

blodburensmitta, tarmsmitta och insektsburen smitta (Ransjö & Edstedt, 2015). 

MRSA sprids via kontaktsmitta, som är den vanligaste förekommande smittan i vården, och 

påverkar vävnader och kroppssystem (ibid). När bakteriebärande hudpartiklar faller 

(sedimenterar) i luften och fäster på ytor kan de ge upphov till indirekt kontaktsmitta.  

 

2.1.3 MRSA i samhället och i smittskyddslag  

MRSA är en allmänfarlig, anmälnings- samt smittspårningspliktig sjukdom (Socialstyrelsen, 

2015). Med allmänfarlig menas att sjukdomen kan vara livshotande, orsaka långvarig sjukdom 

eller svårt lidande (Karlsson Gadea, 2015). Anmälningspliktig innebär att upptäckt sjukdom 

måste anmälas till landstinget. Plikten att smittspåra innebär att sjukvården har ansvar för att 

spåra upptäckt smitta, för att hitta smittkällan. De som bär sjukdomen är även ålagda att låta sig 

undersökas av en läkare.  

Syftet med smittskyddslagen är primärt att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar 

men samtidigt måste den som är smittad kunna få vård, skydd och stöd från samhällets sida 



 
 3 (37) 

 

(ibid). Det hälsoarbete som bedrivs på befolkningsnivå benämns folkhälsoarbete. Det syftar 

bland annat till att undvika epidemier och arbetet är främst av preventiv (skyddande) karaktär 

(Eriksson, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2015; Hedelin, Jormfeldt, & Svedberg, 2009). 

 

2.2 Vård och rutiner kring smittprevention av MRSA  

Är en patient endast kolonialiserad med MRSA vidtas inte alltid medicinska åtgärder för att 

motverka kolonialiseringen. Om man däremot har en infektion på grund av MRSA bör man 

genomgå en behandling med någon typ av antibiotika som MRSA inte har motståndskraft mot 

(Rindforth Gillgren, 2014). Om patienten är hudfrisk, behandlingen är verksam och 

provtagningar är negativa vid tre olika tillfällen under ett år kan patienten bli avskriven från 

MRSA-bärarskap (Sahlgrenska, 2013).  

När det gäller åtgärder för att bekämpa spridningen av MRSA finns det idag internationellt 

konsensus kring vikten av tillämpning av basala hygienrutiner. Dock är man oense kring vilka 

övriga åtgärder som är mest verksamma (Socialstyrelsen, 2007). I de länder där förekomsten av 

MRSA är låg råder viss enighet kring användandet av intensiv övervakning. De riktlinjer som 

styr vårdandet av patienter med misstänkt eller konstaterad MRSA i Sverige innehåller krav på 

screening, kohortvård, basala hygienrutiner och eventuell isolering (Socialstyrelsen, 2010). 

Detta motiveras ur såväl ett ekonomiskt- som epidemiologiskt perspektiv.  

Screenodling ska utföras om patienten de senaste sex månaderna vårdats i ett riskområde, 

utomlands eller på en intensivvårdsavdelning (ibid). Screenodling innebär provtagning från 

näsöppning, svalg, perineum, samt från eventuellt sår och kateter. Tills dess att odlingen är 

negativ måste patienten vårdas enligt rutinerna kring kohortvård. Kohortvård innebär att 

särskild personal endast vårdar patienter som är kolonialiserade eller infekterade med samma 

organism (Siegel, Rhinehart, Jackson & Chiarello, 2007). Om en patient med konstaterad 

MRSA anländer till en avdelning eller ska remitteras, måste omedelbar kohortvård tillämpas. 

Basala hygienrutiner innebär att personal ska använda sig av systematisk handtvätt med 

såväl handdesinficering som tvål (Socialstyrelsen, 2010). Personal bör även bära handskar och 

förkläde varje gång de besöker patientens rum. I vissa situationer bör även exempelvis visir 

eller munskydd bäras.  

Vid konstaterad MRSA kan patienten bli tilldelad enkelsal med egen toalett. Om patienten 

utgör en stor smittorisk kompletteras enkelsalen ytterligare med isolering (Larsson & Åhren, 

2014).  
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2.2.1 Beskrivning av isolering  

Isolering innebär att man avskiljer en patient från andra (Gammon, 1999). Patienten placeras i 

ett avskilt enkelrum och beläggs därtill med restriktioner när det gäller friheten att röra sig. 

Isolering relaterat till sjukdom har en lång historia. Gamla bibliska texter beskriver människor 

som sattes i karantän för att minska spridningen av lepra (spetälska). Allt sedan dess har 

isolering tillämpats i olika sammanhang (Barratt, Shaban & Moyle, 2011; ibid). 

Idag innebär isolering, mer än att patienten vårdas på enkelrum, att man tillämpar 

barriärvårds–tekniker (Gammon, 1999). Dessa tekniker innebär åtgärder som begränsningar av 

antalet besökare och skyddande barriärer (masker/förkläden/handskar). Ytterligare åtgärder är 

stränga saneringsmetoder och särskilda hanteringsförfaranden för sjukvårdsavfall 

(Socialstyrelsen, 2010).  

För närvarande finns inga enhetliga riktlinjer för hur isoleringsmiljön ska utformas på 

sjukhus (Infektionsläkarföreningen, 2007). Målet för vården är att ett förrum ska finnas i 

anslutning till enkelrummet. Rummet ska även ha en direkt ingång utifrån. I denna 

litteraturöversikt har fokus legat på isolering i sjukhusmiljö, vilket innebär att isolering i 

hemmiljö inte beaktats.  

 

2.2.2 Skyddande isolering och källisolering 

Det finns två huvudorsaker till varför isolering används. Dels kan det handla om att skydda en 

sårbar patient från att infekteras, vilket kallas skyddande isolering. Dels kan syftet vara att 

skydda de i omgivningen från att smittas. I dessa fall talar man om källisolering. Det som 

motiverar vilka patienter som isoleras avgörs utifrån om patienten har stor sårbarhet eller utgör 

en stor risk för smittsamhet (Gammon, 1999). Om patienten har stor sårbarhet bör den få 

skyddande isolering. En patients sårbarhet kan påverkas av bland annat malignitet, 

infektionssjukdom, medicinering, kirurgiska ingrepp och strålbehandling (Siegel et al., 2007). 

En patient med stor smittsamhet bör källisoleras (Gammon, 1999). Smittsamhet påverkas av 

olika riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2010). Den grundläggande riskfaktorn är om patienten har 

en pågående asymtomatisk/symptomgivande, tillfällig/kronisk infektion (Siegel et al., 2007). 

Ytterligare riskfaktorer är brott i hudbarriären, ohämmad sekretutsöndring, sårdränage och 

avföringsinkontinens. En patient som på grund utav kognitiv eller mental status inte kan sköta 

sin personliga hygien bör källisoleras. Detta för att patienten kan ha svårt att upprätthålla de 

rutiner som förhindrar överföring av mikroorganismer. Den isolering som är i fokus i detta 
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arbete är källisolering. För läsbarhetens skull används i fortsättningen det kortare ordet 

isolering.  

 

2.3 Forskning om isolering som metod för smittprevention 

Konsensus har länge rått kring att isolering är det bästa ur ett epidemiologiskt perspektiv 

(Lindberg, 2012). Men på senare år har forskare vägt för- och nackdelarna med att använda 

isolering som en smittpreventiv metod mot MRSA (Siegel et al., 2007). 

Forskare som Gastmeier, Schwab, Geffers och Rüden (2004) hävdar att isolering minskar 

spridningen av MRSA. Andra grupper av forskare har presenterat resultat som visar att 

isolering inte medför någon signifikant skillnad när det gäller smittspridning (Worby, 

Jeyaratnam, Robotham, Kypraios, O’Neill, De Angelis, French & Cooper, 2012). Trots dessa 

resultat menar även de att det i nuläget är svårt att ta till andra handlingsalternativ än just 

isolering. De anser därtill att om isolering ska vidtas eller inte bör vara beroende av vem 

patienten är och att det inte är nödvändigt om patienten är införstådd med sin diagnos, har goda 

omgivningsförutsättningar samt möjligheter att sköta sin handhygien (Gastmeier et al., 2004). 

Vidare understryker forskning vikten av basala hygienrutiner. Den främsta orsaken till att 

vårdpersonal kontamineras med MRSA är dålig handhygien (Cepeda, Whitehouse, Cooper, 

Hails, Jones & Kwaku, 2005). Om personal skötte sin handhygien, enligt rådande 

rekommendationer, innan de träffade patienter skulle sannolikt spridningen av MRSA minska. 

 

2.4 Isoleringens konsekvenser för patienter  

Isolering i samband med MRSA påverkar patienter på olika sätt. Positiva konsekvenser kan 

vara att patienter anser att avskildheten ger dem ökad integritet och tid till reflektion (Baratt et 

al. 2011).  

Negativa konsekvenser kan vara att patienter i isolering får försämrade rehabiliterings-

möjligheter (Jones, 2010). Barratt et al. (2011) beskrev att det inte var lika säkert att vårdas i 

isolering. Den bristande säkerheten berodde bland annat på att risken för vårdrelaterade 

skador var förhöjd och att patienterna fick mindre dokumenterad medicinsk vård. Därtill 

uppvisade patienterna ett större missnöje med vården (ibid). I ett antal litteraturstudier som lästs 

inför arbetet framkom även att patienter ansåg att de fick ett annat bemötande på grund av att 

de var isolerade (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Barratt et al. 2011). Detta ansåg de 

berodde på attityder som visade sig genom att närstående och vårdare tog avstånd genom att 

inte komma på besök/- in i rummet eller att när de kom in så var de klädda i skyddskläder.  
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Om isolering innebär faktisk/en känsla av försämrad vård kan det ligga nära till hands att 

tänka att patienter reagerar på detta och att detta kan färga upplevelsen av vården. Det är ett 

motiv till varför det är viktigt av att belysa patienters upplevelser av isolering i samband med 

MRSA.  

 

2.5 Beskrivning av begreppet upplevelse 

Vårdvetenskapen är en tvärprofessionell vetenskap som syftar till att med hjälp av teoretisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap utveckla och förbättra vården för de som berörs; vårdare, 

närstående och främst patienter. Vårdvetenskap kan beskrivas som ett unikt perspektiv, som på 

ett särskilt sätt betraktar och förklarar de fenomen som uppstår i vården (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Vetenskapen vilar på ett antal ontologiska antaganden, 

det vill säga antaganden om hur den verklighet som studeras är beskaffad. Ett av dessa 

antaganden är att människan är en enhet där kropp, själ, psyke och ande är olika begreppsliga 

aspekter av denna enhet.  

Upplevelse-begreppet kan ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskrivas på flera sätt, 

exempelvis med hjälp av begreppet ”den subjektiva kroppen” (ibid). Det innebär förenklat att 

det är den subjektiva kroppen som är det medium genom vilket människan får tillgång till livet. 

Det som händer människan upplevs genom kroppen och människors upplevelser är personliga. 

I denna litteraturöversikt beskrivs upplevelserna ofta i termer av känslor. I arbetet görs inte 

någon distinktion mellan upplevelser och känslor.  

 

2.6 Problemformulering  

MRSA är en allmänfarlig sjukdom där det kan bli aktuellt att isolera den smittade. I den 

forskning som presenterats i bakgrunden framhålls att isolering är en verksam metod för att 

minska smittspridning, även om det finns invändningar mot metoden. Litteraturen belyser 

därtill att framförallt negativa konsekvenser för isolerade patienter förekommer. De positiva 

konsekvenserna är färre men de nyanserar bilden av isolering som ensidigt negativ. Med detta i 

åtanke uppmärksammas en paradox, det vill säga en oöverensstämmelse. Paradoxen yttrar sig 

genom att samtidigt som sjukvården vill göra gott i ett avseende riskerar man tillgripa åtgärder 

som har motsatta konsekvenser. Det behöver inte handla inte om att man gör fel eller att man är 

omedveten om konsekvenserna av det man gör, utan det kan handla om att de olika 

målsättningarna är oförenliga. Konkret handlar denna paradox om att det finns en motsättning 

mellan det vårdvetenskapliga förhållningssättet (med intentionen att vårda för att stärka den 
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enskilda patientens upplevelse) och isoleringens utformning (utformad för att ta hänsyn till 

folkhälsan). 

Forskning och lagar talar för isolering som metod för minskad smittrisk och förbättrad 

folkhälsa. Således har prioriteringar gjorts där man anser att folkhälsan är viktigast. Samtidigt 

finns forskning som visar att patienter kan fara illa av att isoleras. Detta väcker en nyfikenhet 

och en vilja att närmare undersöka patienters upplevelser av isolering. Med ökad kunskap om 

hur något upplevs är förhoppningen att även kunna identifiera möjliga åtgärder för hur man kan 

förbättra. Av denna anledning är det intressant att belysa patienters upplevelser vid isolering i 

samband med MRSA. 

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av isolering i samband med MRSA.  

 

3.1 Frågeställningar  

1) Vilka upplevelser har patienter av isolering i samband med MRSA?  

2) Vilka förändringar kan göras inom vården för att minska patienters negativa upplevelser i 

samband isolering på grund av MRSA? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Konsensusbegreppet miljö  

En viktig del i vårdandet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för tillfrisknande hos 

patienter (Edvardsson & Wijk, 2009). Därför behövs en miljö inom vård och omsorg som ser 

och respekterar patienter och närstående. Miljön ska inge en känsla av trygghet och 

välbefinnande. Detta handlar dels om att iordningställa en säker fysisk miljö för patienten, men 

också om att miljön ska ge stimulans på ett psykosocialt plan. Med miljö menas även 

livsutrymme. Det vill säga den betydelse en plats har för individens identitet och självkänsla. 

Miljön inom vården bör vara berikande. Det innebär att vårdmiljön kan innehålla till exempel 

musik, färg och en vacker utsikt.   

Fridell (1998) beskriver målsättningen för den allmänna sjukhusmiljön. Denna målsättning 

är att miljön ska ge upphov till trygghet, orienterbarhet och kontinuitet. Vårdvetenskapens ideal 

om en god miljö och det missnöje som riktats mot isolering, visar att alla de behov som 

vårdmiljön ska uppfylla i teorin inte alltid uppfylls i praktiken (Gammon, 1999).  
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I denna litteraturöversikt har fokus legat på isoleringsmiljön vid sjukhus. Olika 

sjukhusmiljöer är olika utformade och det är rimligt att anta att dessa olikheter har betydelse för 

patienternas upplevelser. Variationerna miljöerna emellan har dock inte beaktats utan 

isoleringsmiljön beskrivs som en och samma. Vidare kan olika patienter uppfatta en och samma 

miljö på olika sätt.  

 

4.2 Närhetsetik – teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram till arbetet har Knud Eijer Løgstrup (1905-1981) närhetsetik valts. 

Närhetsetiken är inte en homogen etik utan en samlingsbeteckning för flera olika tänkare 

(Birkler, 2007). Gemensamt för de som räknas till denna tradition är att de anser att moraliska 

regler styr handlandet och att dessa visar sig i det konkreta mötet med andra människor. 

Løgstrup menar i sitt verk Det etiska kravet att om något är moraliskt laddat så är det samtidigt 

också emotionellt laddat och tvärtom (Løgstrup, 1992). I mötet med andra människor lägger 

människan sin tillit i den andres hand. Detta innebär att människan, bara genom att befinna sig 

tillsammans med andra, är utelämnad. Att detta utelämnande ska mottas sker som ett tyst, 

ofrånkomligt, etiskt krav. Om människans tysta krav bemöts spontant och utan baktankar 

beskrivs det som en suverän livsyttring. Om det istället är så att människans utelämnande inte 

tas emot, kallas en sådan handling för en sekundär kretsande livsyttring. Sekundärt kretsande 

livsyttringar resulterar i att den människa som blottat sig känner misstro inför den andre. 

Personen som svikit någons förväntan måste i sin tur kunna legitimera sveket för sig själv.  

Teorin om suveräna respektive sekundärt kretsande livsyttringar kan konkretiseras med 

hjälp av en katastrofsituation. En patient är inlagd på en lung-avdelning och är isolerad på ett 

enkelrum på grund av MRSA. Patienten får plötsligt svårt att andas och trycker på larmet. Om 

sjuksköterskan som ansvarar för patienten följer sin instinkt att hjälpa den nödställde och 

kommer direkt har det tysta etiska kravet efterföljts och den andras självutlämnande har 

mottagits. Vad händer om sjuksköterskan istället väljer att vänta med att svara på larmet för att 

istället tala klart med en kollega? Han/hon har då att övertyga sig själv om att det inte var 

möjligt att komma, att det till exempel inte fanns tid. Den behövande människan blir således 

fortsatt utsatt och eventuellt skadad. En annan långsiktig konsekvens av detta "icke-möte" är att 

den utsatta kan komma att känna misstro inför sina medmänniskor och i detta fall 

sjuksköterskan. När människor möts berörs deras världar för att sedan fortsätta intakt (ibid). 

Om en människa varit sårbar och berörts av en annan människas onda vilja påverkas hon. I 

vardagen är inte alltid våra mellanmänskliga möten lika dramatiska som den beskrivna 

”katastrofsituationen” men de har en etisk laddning.  
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Närhetsetiken är relevant för hälso- och sjukvården. I både Løgstrups teori och i 

sjuksköterskans profession betonas ansvaret för medmänniskan och patienten. Närhetsetiken är 

även relevant när det kommer till uppsatsens specifika fokus, eftersom den sårbara patienten i 

isolering kan riskera att inte bli mottagen i sitt utelämnande. Litteraturöversiktens resultat 

kommer i diskussionsdelen att avhandlas med hjälp av närhetsetiken. 

 

5. Metod 

Metoden för arbetet var en litteraturöversikt. Det innebär att granskade vetenskapliga artiklar 

sammanställts och använts som data för resultat och analys (Friberg, 2012). Artiklarna valdes 

ut systematiskt och med krav på att de skulle svara på litteraturöversiktens syfte.  

 

5.1 Datainsamling  

För att finna relevant data gjordes en rad sökningar. De primära sökningarna gjordes på 

databaserna CINAHL Complete och PubMed då dessa två är störst inom områdena 

vårdvetenskap samt medicin och innehåller ett stort antal granskade vetenskapliga artiklar 

(Friberg, 2012). Då det behövdes ytterligare data gjordes sekundärsökningar på redan nämnda 

databaser samt på ytterligare en databas vid namn SAGE JOURNALS. En sekundärsökning är 

en sökning som utförs genom att studera artiklars referenslistor och att söka relevanta artiklar i 

dessa (Östlundh, 2012).  

De aktuella sökorden baserat på valt ämne och syftet var Patient, Experience, Isolation, 

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA, Care och Nursing. För att få fram 

relevanta artiklar användes sökorden i olika kombinationer (se bilaga 1). De olika sökorden i 

olika kombinationer resulterade i olika träffar innehöll ett antal dubbletter; dessa har dock inte 

redovisats i matrisen. Methicillin-Resistant användes som sökord trots att multiresistenta 

använts genomgående i litteraturöversikten. Detta för att Methicillin-Resistant är det som 

främst används i vetenskaplig forskning medan multiresistent är en mer lättförståelig term för 

läsaren, och används därför för att underlätta läsningen. 

Sökningarna begränsades till vetenskapliga granskade originalartiklar (peer reviewed), med 

tillgängliga abstrakt, skrivna på engelska. Engelska valdes som språk på de vetenskapliga 

artiklarna i litteraturöversikten. Detta för att engelska är vetenskapens officiella språk enligt 

Segesten (2012). 
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En ytterligare begränsning var artiklarnas publiceringsår. Sökningarna avgränsades till 

artiklar skrivna mellan 2000-2015. Denna begränsning gällde dock inte för 

sekundärsökningarna.  

 

5.2 Urval  

Urvalet av vetenskapliga artiklar togs först fram utifrån artiklarnas titlar (Friberg, 2012). 

Därefter kom en stor mängd abstrakt att granskas för att kunna bedöma artikelns relevans för 

valt ämnet och syfte. Vidare granskades artiklarnas struktur med kravet att de skulle innehålla 

delarna syfte, metod, urval, resultat och diskussion. Initialt var ett kriterium även att artiklarna 

skulle vara etiskt granskade. Men detta var inte möjligt att leva upp till då, eftersom det var 

svårt att få fram ett tillräckligt antal artiklar. De tio artiklarna beskriver ett patientperspektiv 

och behandlar patienters upplevelser kvalitativt och kvantitativt (Se bilaga 2). Vid urvalet togs 

endast artiklar med informanter över 18 år med i litteraturöversikten. Denna begränsning 

gjordes för att beskriva vuxna människors upplevelse av isolering då artikelförfattarna inte har 

tillräcklig kunskap i pediatrik. Det räknas inte till sjuksköterskans kompetensområde i 

grundutbildningen (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Annars användes inga inklusionskriterier 

rörande informanter mer än att de skulle vara patienter som isolerats i sjukhusmiljö. En 

förhoppning var att artiklarna skulle behandla informanter med varierande ålder, kön och 

geografisk hemvist. Detta för att få ett nyanserat resultat, men det var inget krav. 

  

5.3 Dataanalys 

Båda författarna studerade samtliga artiklar och diskuterade deras innehåll. I detta skede var 

noggrannheten kring översättningen viktig (Friberg, 2012). Vid osäkerhet under 

översättningsprocessen har lexikon och MeSH-termer använts. MeSH-termer står för Medical 

Subjects Headings och är en samling av termer som används för sökning av biomedicinska 

tidskrifter (Karolinska Institutet, 2015). 

Artiklarna kom att studeras och analyseras utifrån Dahlborg-Lyckhage (2012). Fokus kom 

att ligga på att lyfta fram det manifesta. Med detta menar man att man riktar in sig på vad som 

står i texten, det vill säga det rent deskriptiva, snarare än textens underliggande mening.   

De vetenskapliga artiklarna lästes utifrån sin helhet (ibid). Därefter kom artiklarna att läsas 

noggrannare för att studera artikelresultatens olika delar. De delar som rörde patienters 

upplevelser relaterat till isolering skrevs ner på ett separat papper för att säkerställa att dessa 

kom med i analysen. Denna fas möjliggjorde att skapa sig en uppfattning om mönster i 
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artikelresultaten. Arbetssättet var dynamiskt och analysen utvecklades allt eftersom. 

Slutligen syntetiserades artiklarnas enskilda resultat till denna litteraturöversikts resultat. 

Begreppet syntetisera innebär att använda olika delar, sammanfoga dessa för att på så sätt 

kunna lyfta upp det till en ny helhet. Denna helhet består av över- och underrubriker. Det var 

två huvudkategorier; en för varje frågeställning. I den första kategorin så utgjordes varje 

undertema av en upplevelse, eller flera närbesläktade upplevelser. I den andra huvudkategorin 

var varje undertema olika åtgärder. De redovisade åtgärderna är sådana som patienter 

föreslagit.  

I litteraturöversikten har målet varit att endast använda artiklar som blivit etiskt godkända 

(Kjellström, 2012). Detta gällde för åtta av tio artiklar. De två artiklarna som inte är etiskt 

godkända är: (Newton, Constaple & Senior, 2001) och Pike och McLean (2002). Anledningen 

till att de inte är etiskt godkända, tror vi beror på att de inte varit föremål för etisk prövning. 

Dock finns det tecken på i båda artiklarna att etiska ställningstaganden har beaktats, vidare har 

några av våra etiskt godkända resultatartiklar refererat till artiklarna.  

 

6. Forskningsetiska överväganden   

Etiska överväganden och godkännanden är viktiga i studier som behandlar människor (Olsson 

& Sörensen, 2011). Detta för att människor i olika situationer kan vara utsatta. Då forskning 

kan användas med syftet att undervisa eller belysa en situation är det även viktigt att man varit 

sanningsenlig i det man producerat (Kjellström, 2012). För att försöka uppnå sanningsenlighet 

och att studierna baseras på etiska grunder så eftersträvades att alla artiklar i studien skulle vara 

etiskt godkända. För att en vetenskaplig artikel ska få ett etiskt godkännande måste vissa 

kriterier uppfyllas. De två artiklar som använts trots att de saknade etiskt godkännande har 

redogjorts för och artikelförfattarna har granskat deras metod och resultat med intentionen att 

undvika att reproducera oetiska forskningsresultat.  

Författarna har under framställandet av litteraturöversikten upprepade gånger läst artiklarna 

och vad som stått har jämförts med denna litteraturöversikts resultat. Detta som ett sätt att 

försöka försäkra att resultatet inte är förvanskat utan en sanningsenlig redogörelse. I 

sammanställningen av uppsatsen har ett kritiskt förhållningssätt format arbetet (Segesten, 

2012). Detta har skett genom en reflekterande och kritisk granskning av de källor som använts. 

Vidare har artikelförfattarna reflekterat samt diskuterat förförståelse i hopp om att inte färga 

resultatet.  
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7. Resultat   

De funna resultaten berör patienternas upplevelser relaterat till isolering i samband med 

MRSA. Resultaten är först kategoriserade under tre huvudrubriker: Patienters positiva 

upplevelser, Patienters negativa upplevelser samt Åtgärder utifrån ett patientperspektiv för hur 

isoleringsvården kan förbättras. Studiens första frågeställning ”Vilka upplevelser har patienter 

av isolering i samband med MRSA?” behandlas under de två första huvudrubrikerna. Innehållet 

under respektive rubrik har sedan kategoriserats i underrubriker.  

Till rubriken Patienters positiva upplevelser hör två underrubriker: Uppskattning och lugn 

samt Tillfredställelse.  

Till rubriken Patienters negativa upplevelser hör fyra underrubriker: Övergivenhet och 

tristess, Oro, ilska och frustration, Förvirring samt Upplevelsen av dåligt bemötande.  

Studiens andra frågeställning ”Vilka förändringar kan göras inom vården för att minska 

patienters negativa upplevelser i samband isolering på grund av MRSA?” behandlas under 

huvudrubrik tre.  

Huvudrubriken lyder Åtgärder utifrån ett patientperspektiv för hur isoleringsvården kan 

förbättras och till den hör tre underrubriker: Åtgärder för att förbättra vårdmiljön, Åtgärder för 

att lindra ensamheten samt Åtgärder för att öka kunskaperna kring MRSA, isoleringen och 

patienten.  

 

7.1 Patienters positiva upplevelser  

7.1.1 Uppskattning och lugn 

Vissa patienter menade att de kände sig opåverkade av att vården de erhöll bedrevs i isolering 

och att de uppskattade att ha ett eget rum (Criddle & Potter, 2006; Webber, Macpherson, 

Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). Isolering resulterade i känslor av lugn och en upplevelse 

av integritet. De fann avskildheten vara terapeutisk (Barratt, Shaban & Moyle, 2010; Madeo, 

2001; Newton et al., 2001) De fanns de som tyckte att isoleringen hjälpte dem att lättare 

anpassa sig till sin grundsjukdom (Kennedy & Hamilton, 1997). De patienter som hade varit i 

dåligt fysiskt skick de första dagarna uppskattade ensamheten i isolering då de ansåg att de inte 

orkade socialisera. Ensamheten och det upplevda lugnet resulterade också i att de kunde sova 

bättre om natten (Madeo, 2001). 
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7.1.2 Tllfredställelse  

Det fanns de patienter som låg på enkelsal med fönster och vacker utsikt vilket resulterade i att 

de kände sig tillfreds och stimulerade (Barratt et al., 2010; Skyman, Thunberg Sjöström & 

Hellström, 2010). Stimulansen kom av att ha något att titta på. En patient uppgav att när 

solljuset fyllde rummet upplevde patienten tillfredställelse. I Madeo (2001) var en patients 

upplevelse av isoleringsrummet så positiv att den jämfördes med ett femstjärnigt hotell.  

 

7.2 Patienters negativa upplevelser 

I samtliga av de studerade studierna framhölls främst negativa upplevelser som konsekvens av 

isolering i samband med MRSA. Exempel på detta var att i en studie upplevde majoriteten av 

patienterna en generellt försämrad sinnesstämning (Kennedy & Hamilton, 1997). Negativa 

upplevelser som patienterna gav uttryck för på grund av isoleringen ska redogöras för under tre 

rubriker nedan. 

 

7.2.1 Övergivenhet och tristess 

Isoleringen resulterade ofta i ensamhet. Speciellt ensamt var det för de som var isolerade en 

lång period (Webber et al., 2012). Andra som speciellt upplevde sig ensamma/övergivna i 

isoleringen var de som ansåg sig vara sociala till vardags (Criddle & Potter, 2006; Madeo, 

2001). Denna övergivenhet kunde dels vara en konsekvens av att patienterna hade restriktioner 

som gjorde att de inte kunde delta i det sociala livet med närstående och vårdpersonal på 

samma premisser som de andra. Det vill säga de hade sämre förutsättningar för att interagera 

med andra. De isolerade patienterna upplevde även att personal gav dem mindre 

uppmärksamhet på grund av isoleringen (Newton et al., 2001). Patienterna uttryckte att de inte 

fick några spontana besök och att vårdpersonalen kom endast in när de var absolut tvungna 

(Skyman et al., 2010). Även Pike och McLeans (2002) studie vittnade om ensamhet som en 

konsekvens av isolering. Flera patienter uppgav att deras upplevelse kunde beskrivas som att de 

var socialt isolerade. En patient jämförde sin upplevelse med vad en hund upplever när den blir 

lämnad och övergiven på en kennel. Det var inte bara personal och anhöriga som tog avstånd. 

Patienterna kunde själva känna ett ansvar för sina anhöriga och därför be dem att undvika 

fysisk kontakt (Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012).  

Övergivenheten kunde även resultera i tristess (Madeo, 2001; Webber et al., 2012). 

Tristessen kunde vara knuten till att patienterna inte uppskattade att vara bundna till rummet 

(Skyman et al., 2010). 
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7.2.2 Oro, ilska och frustration 

Patienter upplevde oro av att isoleras (Baratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Madeo, 2001; 

Newton et al., 2001; Skyman et al., 2010). En orsak till oron var att de inte förstod orsaken till 

isoleringen och att de därför inte själva kunde förstå om och hur allvarlig deras situation var. 

Det resulterade i att de inte visste om de kunde utsätta andra för risk eller om de skulle oroa sig 

för sin egen hälsa. Grundorsaken till detta var att de menade att de fått bristande information 

gällande orsaken till isoleringen och vad MRSA innebar (Thomas Stelfox, Bates & Redelmeier, 

2003). I värsta fall kunde patienter uppleva isoleringen som traumatisk (Madeo, 2001). Detta 

om isolering och diagnostisering inträffade plötsligt, snabbt och utan förvarning så att 

patienterna inte hann anpassa sig. 

Upplevelser av oro beskrevs inte enbart i de kvalitativa artiklarna, utan även de två 

kvantitativa artiklarnas resultat visade att ångestsyndrom var högre hos de som var isolerade än 

de som inte var det (Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001; Kennedy & Hamilton, 1997). Även 

frekvensen av ilska var högre hos de i isolering än i jämförelsegruppen (Kennedy & Hamilton, 

1997).  

Då många patienter berättade om vad de kände inför deras tid i isolering framhöll de ilska 

som en konsekvens av situationen (Barratt et al., 2010; Pike & McLean, 2002; Tarzi et al., 

2001). Patienterna fann även att de blev frustrerade av att vara i isolering (Madeo, 2001). 

Thomas Stelfox et al. (2003) redovisade att isolerade patienter i högre grad än andra framförde 

klagomål gällande vården.  

 

7.2.3 Förvirring 

När vårdare inte var konsekventa i sättet att agera enligt riktlinjerna för isoleringsförfaranden 

uppstod en förvirring och misstro hos patienterna (Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 

2012). Vårdarna var inte konsekventa kring hygienrutinerna. Det kom till uttryck genom att 

vissa inte bar skyddande barriärer, såsom masker/förkläden/handskar medan andra gjorde det. 

Det fick konsekvensen att vissa patienter misstrodde betydelsen av isolering och att 

barriärvårdsutförande tillämpades. Vissa oroade sig för att det var sådana misstag som gjort att 

de själva blivit infekterade på sjukhus (Newton et al., 2001). 

Vidare upplevde patienterna att de inte fick svar på sina frågor kring orsaken till isolering, 

det vill säga vad MRSA var för något (Criddle & Potter, 2006; Madeo, 2001; Skyman et al., 

2010; Webber et al., 2012). Svaren de fick när de frågade var inte entydiga, vilket resulterade i 

att de misstrodde personalens egen kunskap kring infektionen och hanteringen av den.  



 
 15 (37) 

 

7.2.4 Dåligt bemötande 

Flera patienter vittnade om att MRSA-infektionen i kombination med isoleringen resulterade i 

att de kände sig stigmatiserade (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Madeo, 2001; 

Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Patienterna kände sig uttittade och generade när 

personalen använde handskar, masker och förkläden (Barratt et al., 2010; Criddle och Potter, 

2006). Ett sådant hanterande kunde i sin tur leda till att patienter kände sig smutsiga och orena 

(Madeo, 2001). Patienterna tyckte även att andras negativa attityder kom till uttryck i 

avsaknaden på besök. Patienterna upplevde att ingen ville komma in i deras rum av rädslan för 

att bli smittade (Barratt et al., 2010). En patient vittnade om att en läkare vid ett tillfälle pratat 

med patienten genom dörren som stod på glänt, för att undvika att gå in. Andra patienter hade 

nekats till erbjudanden som kommit icke-isolerade patienter till del, som morgondryck och 

frisörbesök. Dessa faktorer gav upphov till att patienter kände sig kränkta och begränsade (ibid; 

Skyman et al., 2010).  

 

7.3 Åtgärder för att minska patienters negativa upplevelser 

De åtgärder som beskrivs i följande underrubriker syftar till att belysa de förändringar kan 

göras inom vården för att minska patienters negativa upplevelser i samband isolering på grund 

av MRSA. Åtgärderna har syntetiserats från de resultatartiklar där patienter har uttryckt förslag 

för att tillvarata positiva eller minska negativa upplevelserna.  

 

7.3.1 Åtgärder för att förbättra vårdmiljön 

Två artiklar belyste att en god vårdmiljö hade betydelse (Barratt et al., 2010; Kennedy & 

Hamilton, 1997). Exempel på miljömässiga åtgärder var dels att hålla dörren till rummet öppen, 

dels att ha ett fönster med utsikt. På dessa sätt kunde den isolerade se livet på avdelningen, 

utanför fönstret och sin omvärld. Informanterna i Kennedy och Hamiltons (1997) studie hade 

önskemål om ändrad rumsstorlek för att kunna utföra rehabiliteringsaktiviteter.  

Att ha en telefon och en radio med bakgrundsmusik på rummet var uppskattat av de som 

hade det och efterfrågat av de som saknade det (Barratt et al., 2010). För att förbättra 

vårdmiljön vidtogs också, i de ovan nämnda aktionsplanerna, tekniska åtgärder för att förbättra 

vårdmiljön. Exempelvis införskaffades en mobil DVD-enhet, som kunde alternera mellan de 

patienter som isolerats. 

 



 
 16 (37) 

 

7.3.2 Åtgärder för att lindra ensamheten  

Flera patienter underströk vikten av sociala kontakter med förslag på att vårdpersonalen skulle 

avlägga mer frekventa besök och att närstående skulle uppmuntras att besöka olika tider på 

dygnet för att häva känslan av monotoni, övergivenhet och tristess (Webber et al., 2012). Även 

patienterna i Barratt et al. (2010) uttryckte att de skulle uppskatta fler besök. 

De tidigare beskrivna miljöåtgärderna, där man utrustade rummet med radio och 

möjliggjorde lån av filmenhet, kan ses som tekniska åtgärder för att lindra isolerade patienters 

ensamhet.  

 

7.3.3 Åtgärder för att öka kunskaperna kring MRSA, isoleringen och patienten 

I Webber et al. (2012) hade olika ”aktionsplaner” skapats efter att ha samlat patienters 

upplevelser av isolering och identifierat möjliga åtgärder. Då negativa upplevelser kunde bero 

på ovisshet hade flera aktionsplaner genomförts för att skapa större kunskap om isolering.  

För att öka kunskapen om MRSA och om den isolering som praktiseras samt för att hindra 

smittspridningen resulterade en av handlingsplanerna i en utbildningsfilm om MRSA (ibid). 

Filmen vände sig till såväl personal som patienter och närstående. När utbildningsfilmen tagits 

fram gjordes den tillgänglig via sjukhusets läroplattform och personalens intranät. 

Andra utbildningsåtgärder, som var planerade att genomföras, var att utforma ett 

lättillgängligt utbildningsmaterial om MRSA. Ett material tänkt som stöd för sjuksköterskorna 

då de fick frågor från patienter och/eller närstående. Man stod också inför att genomföra 

omfattande utbildningsinsatser i form av drop-in/öppet hus-aktiviteter för såväl närstående och 

vänner som personal. 

En handlingsplan handlade om att utveckla (och testa) ett instrument för att uppskatta 

patienternas sårbarhet, för att med hjälp av detta kunna arbeta bättre med patienternas coping-

strategier. 

 

8. Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av resultatet och följs av en metoddiskussion. I den 

diskuteras styrkor och svagheter vad gäller det vetenskapliga utförandet av arbetet. Efter det 

följer en resultatdiskussion kring arbetets resultat i relation till Løgstrups (1992) närhetsetik och 

konsensusbegreppet miljö (Edvardsson & Wijk, 2009) samt den beskrivna paradoxen.   

Litteraturöversiktens resultat visar att isolering påverkar patienter på många sätt. Den unika 
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upplevelsen kan i sig vara komplex. Det finns såväl positiva som negativa upplevelser av att 

isoleras. De positiva upplevelserna kom till uttryck genom att patienten upplevde uppskattning, 

lugn samt en känsla av tillfredställelse. De som uppgav positiva upplevelser var färre i varje 

enskild studie än de som uppgav negativa. De negativa upplevelserna var övergivenhet och 

tristess, oro ilska och frustration, stigmatisering respektive förvirring. Vidare hade tre artiklars 

resultatdelar lyft patientförslag på åtgärder för att förbättra vården för att minska patienters 

negativa upplevelser i samband isolering på grund av MRSA. Dessa åtgärder kategoriserades i 

åtgärder för att förbättra vårdmiljön, åtgärder för att lindra ensamheten och åtgärder för att öka 

kunskaperna kring MRSA, isoleringen och patienten.   

 

8.1 Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer underlaget för resultatet, datainsamlingen, urvalsprocessen och 

analysprocessen diskuteras. 

Underlaget för resultatet utgörs av tio vetenskapliga artiklar. Av de tio artiklarna är sju 

utformade med kvalitativ design och tre med kvantitativ design.  

I sökandet av resultatartiklarna användes databaserna CINAHL Complete, PubMed och 

SAGE JOURNALS. Vid ett tidigt skede i datainsamlingen fann vi att många vetenskapliga 

artiklar var skrivna om MRSA, vilket gjorde att det inledningsvis fanns mycket material att ta 

ställning till. Dock var majoriteten av de funna artiklarna skrivna ur ett medicinskt perspektiv. 

Det fanns färre artiklar skrivna ur ett patientperspektiv, än färre om patienternas upplevelser. 

Då det som söktes var artiklar som behandlade patienters upplevelser relaterat till isolering som 

en konsekvens av MRSA, minskade urvalet av artiklar ytterligare. När de inledande 

sökningarna inte visade sig generera tillräckligt med användbara artiklar kompletterades 

sökningarna med sekundärsökningar. Det innebär att man studerar de redan utvalda relevanta 

vetenskapliga artiklarnas referenslistor (Östlundh, 2012). I denna process var det viktigt att vara 

källkritisk till de vetenskapliga artiklarnas referenser (Friberg, 2012). Att de refererar till 

varandra skulle även kunna vara ett tecken på att de anser forskningen vara tillförlitlig och 

relevant (Östlundh, 2012).  

Vid urvalsprocessen inkluderades enbart resultatartiklar som publicerats mellan 2000-2015. 

Detta för att sökningarna skulle generera modern forskning. Ett undantag från detta gjordes 

dock och det var artikeln som är skriven av författarna Kennedy och Hamilton (1997). Den 

hittades genom en sekundärsökning och inkluderades då den behandlade aspekter som var 

användbara för litteraturöversikten. Den bedömdes relevant eftersom den kvantitativt mätte 

patienternas känslomässiga reaktioner till isolering i samband med MRSA.  
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Samtliga resultatartiklar berörde isoleringsförhållanden i olika länder i västvärlden. Detta 

var inte medvetet utan en konsekvens av de artiklar vi fann. En möjlig orsak till detta är att 

isolering inte tillämpas i alla delar i världen. Man kan anta att det är en fråga om resurser, att 

ekonomiska förutsättningar styr om länder tillämpar - och forskar om - isolering. Den 

geografiska begränsning innebär att litteraturöversikten endast berör hälso- och sjukvård i vissa 

delar i världen. En fördel med avgränsningen är att den bidrar med att möjliggöra ett 

sammansatt syntetiserat resultat.  

Vid analysprocessen studerades, diskuterades och analyserades artiklarna för att skapa en 

djupare förståelse av studiernas innehåll (Friberg, 2012). I denna process är det viktigt att 

beakta att artiklarna inte är skrivna på författarnas modersmål utan på engelska. Fördelen med 

att använda artiklar skrivna på engelska är att de kan ha publicerats i erkända vetenskapliga 

tidskrifter. En nackdel är att när artiklarna översätts och tolkas riskerar de att missuppfattas 

(Segesten, 2012). Vi kan inte frånsvära oss ansvaret för översättningarna på de 

översättningsredskap vi använt. Författare har alltid ett ansvar då de tolkar redan befintliga 

texter. Ett exempel på detta är begreppet "privacy" som flera patienter använde när de beskrev 

vad de uppskattade med isolering. Ordet skulle kunna översättas till integritet, ensamhet och 

avskildhet enligt använt lexikon. Dock stämde inga av dessa översättningar med vad 

patienterna sedan förklarade som ”privacy”. Trots det valde vi det svenska ordet integritet. Det 

valda ordet användes i kombination med understödjande förklaringar för att redogöra för 

informanternas upplevelse så ”korrekt” som möjligt. Detta är en svårighet, inte bara med 

artiklar skrivna på ett annat språk utan, med litteraturöversikter överlag; Att man måste förlita 

sig på det skrivna ordet och på sin egen tolkning och att man inte kan fråga artiklarnas 

informanter om man uppfattat dem riktigt.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Patienters upplevelser till följd av isolering är sammansatta och unika för varje patient (Criddle 

& Potter, 2006). De påverkas av den MRSA-infektion som är orsak till isoleringen, och av 

isoleringen i sig. Vidare kan upplevelserna variera under tiden på dygnet eller den 

sammanlagda tiden som patienten är isolerad (ibid; Madeo, 2001).  

Isoleringens fysiska begränsningar resulterar i försämrade möjligheter för patienter att 

umgås med andra (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2010). De fysiska begränsningarna beror 

dels på att isoleringsrummet är avskilt, dels på att vårdare och närstående är ålagda att använda 

skyddande barriärer, såsom masker och förkläden, i närhet av patienten. De fysiska 

begränsningarna syftar till att underlätta avskärmandet från det smittsamma hos patienten, men 
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det innebär i praktiken att man ofrånkomligen också avskärmar sig från patienten som 

människa.  

Även sociala begränsningar kan försvåra för patienter att socialisera med andra (Barratt et 

al., 2010). Dessa begränsningar kan bero på såväl vårdares som närståendes rädsla för att själva 

bli smittade om de umgås med patienten, som på stigmatisering (Criddle & Potter, 2006; 

Skyman et al., 2010). Även patientens självuppfattning kan påverkas negativt av stigmatisering 

och resultera i att denne tar avstånd från social interaktion (Barratt et al., 2010). Även i dessa 

situationer är det smittsamma hos patienten det styrande och människan det sekundära.  

Både fysiska och sociala begränsningar påverkar det bemötande patienten får. En patient 

som befinner sig i en, för sig främmande, situation kan bli både rädd, ledsen eller arg. Om 

ingen ser, härbärgerar, förklarar eller på annat sätt förhåller sig till patientens känslor kan det 

resultera i att patienten känner sig övergiven. Flera patienter beskrev övergivenhet och social 

isolering som en konsekvens av isolering (Webber et al., 2012).  

Fysiska och sociala begränsningar kan även spela en central roll om man tittar på resultatet 

med utgångspunkt i Løgstrups närhetsetik. Som tidigare beskrivits menar Løgstrup att det är i 

mötet mellan människor som det etiska kravet uppstår. Om människas agerande syftar till att 

motta den andres självutlämnande är det en handling till följd av en suverän livsyttring, medan 

om människans agerande inte syftar till att motta den andres självutlämnande är det till följd av 

en sekundärt kretsande livsyttring. Därmed kan fysiska eller sociala begränsningar ses som 

bidragande faktorer till att sjuksköterskor väljer att agera sekundärt kretsande, vilket i sin tur 

kan leda till att en sårbar patientens sårbarhet förstärks. Såväl Løgstrup som vårdvetenskaplig 

forskning uppmärksammar patienten som sårbar (Dahlberg & Segesten, 2010). I vård-

vetenskapen diskuteras sårbarhet i relation till lidande. Exempel på detta i materialet var när 

vårdare undvek att gå in till patienten utan istället talade genom en springa i dörren. Orsaker till 

att vårdpersonal handlar på det här sättet kan vara att styrs av omsorg om sig själva (själviskt 

agerande) eller rädsla för den andre. I vårdkontexten skulle negativa upplevelser som 

uppkommer på grund av ett sådant agerande beskrivas som vårdlidande. Detta lidande kan 

konkret innebära att upplevelsen av ensam- och övergivenhet förstärks och leder i ytterligare 

negativa upplevelser som ilska, ledsamhet och ångest (Gammon, 1999). Om patienten inte har 

någon att dela sina negativa känslor med kan det vara svårt att veta om känslorna är ”normala” 

eller om reaktionerna är ”överdrivna”. Det kan resultera i att patienten väljer att inte berätta hur 

han/hon känslomässigt påverkas av att isoleras.  

Dock bör man återigen påminna sig om att upplevelsen av isolering är unik för varje patient. 

En faktor som kan spela in är patientens personlighet (Baratt et al., 2011; Criddle et al., 2006; 
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Jones, 2010). Människor med en god förmåga att hantera svårigheter, behöver inte uppleva ett 

vårdlidande av att isoleras (Jones 2010). Det kan jämföras med de patienter som upplever hälsa 

vid fysisk ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan tänkas att det var dessa människor 

som, i resultaten, beskrev att de var opåverkade av isolering eller beskrev positiva upplevelser 

av att isoleras. Det är viktigt att sjuksköterskan inte utgår från och tillskriver alla patienter i 

isolering lidande. Det är också viktigt att inte reducera de patienter som utrycker sig lida av att 

vara ensamma som mer sårbara. De negativa upplevelserna som patienter upplever bör 

sjuksköterskan vara öppen för och se som något att arbeta med.  

 

8.2.1 Diskussion kring miljömässiga åtgärder 

Miljömässiga faktorer påverkar hur patienter upplever i isolering (Webber et al., 2012). Några 

av de faktorer som skulle kunna minska patienternas negativa upplevelser av isolering kommer 

diskuteras nedan.  

En miljömässig aspekt som flera patienter i olika studier tog upp som något positivt var att 

på rummet ha ett fönster med utsikt (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2010). Patienterna fick 

något att titta på och förhålla sig till. Fönstret kan ses som en fysisk tillgång för att skapa en 

upplevelse hos patienterna av delaktighet i omvärlden. (Edvardsson & Wijk, 2009). 

Ytterligare något som patienter värderade i miljön var teknik som de kunde använda sig av i 

ensamhet eller för att få kontakt med andra (Barratt et al., 2010; Madeo, 2001). Exempel på 

denna teknik var radio eller telefon på rummet. Dessa önskemål skulle kunna ses som förlegade 

i och med den teknikutveckling som skett de senaste åren och som resulterat i att många äger 

en mobiltelefon med många funktioner inkluderade. Man bör dock ha i åtanke att 

teknikfärdigheter och tillgång till teknik kan variera. Det finns en risk att teknikens framsteg 

inte kommit alla till del. Då tänker vi främst på de, som inte tagit del av IT-revolutionen eller 

de som inte har råd med ny teknik. Sjuksköterskan bör uppmärksamma och ta reda på om den 

isolerade patienten har tillgång till de redskap som just patienten behöver för att vara i kontakt 

med omvärlden, hålla sig sysselsatt och kunna kommunicera med närstående under tiden i 

isolering.  

Man bör dock ha i åtanke att kommunikation via sociala medier/mobiltelefon kan 

tillfredsställa vissa, men inte alla patientens sociala behov. Kommunikationen är inte fysisk och 

därför uteblir den icke verbala kommunikationen, som en klapp på axeln, en kram eller att bli 

sedd i ögonen. Det finns en risk att kontakten via telefon kan bli ytlig. Frågan är vad Løgstrup 

skulle säga om möten på dessa premisser, om han skulle mena att det försvårar för det etiska 
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kravet att uppfyllas? Dessutom är det så att patientens behov av närhet ser olika ut, bland annat 

beroende i vilken mån det finns betydande andra i patientens närhet. 

 

8.2.2 Diskussion kring etisk och epidemiologisk aspekt av isolering  

När vi diskuterar resultaten görs det utifrån såväl ett etiskt som ett epidemiologiskt perspektiv. 

De här två perspektiven ger olika infallsvinklar på hur man förhåller sig till patienternas 

upplevelser av isolering. Om man utgår från det valda etiska perspektivet ligger det nära till 

hands att se isoleringen som problematisk, eftersom de negativa upplevelserna överväger och 

för att man i det etiska perspektivet vill göra så bra som möjligt för den enskilda patienten. Om 

man däremot utgår från ett epidemiologiskt perspektiv, det vill säga, betraktar befolkningens 

hälsa på samhälls- och global nivå så ses isoleringen som ett nödvändigt ont. Det innebär att 

sjuksköterskan i det praktiska arbetet hamnar i en konflikt mellan två oförenliga perspektiv – 

det är detta som är paradoxen.  

Litteraturöversiktens valda teoretiska referensram ger inga anvisningar kring huruvida 

isolering ska användas eller inte. Istället kan den användas för att belysa sjuksköterskans 

moraliska ansvar för patienten i isolering (Birkler, 2007). Løgstrups närhetsetik belyser 

patienten som människa och inte som diagnos (Sandman & Kjellström, 2013). Denna etik är på 

en mikronivå, vilket innebär att etiken uppstår i det konkreta mötet människor emellan.  

Sjuksköterskan måste dock agera moraliskt även på en makronivå, på ett samhälleligt och 

globalt plan. Det epidemiologiska perspektivet fokuserar på människan på gruppnivå och 

förespråkar därför isolering. Vem ska vara målet för sjuksköterskans goda handlingar? Den 

patient sjuksköterskan har framför sig eller de många okända, som han/hon (ännu) inte mött? 

Det är oklart om Løgstrup menar att vi har ett moraliskt ansvar för de människor vi inte träffar 

konkret. ICN:s etiska riktlinjer för sjuksköterskor menar däremot att vi sjuksköterskor har ett 

ansvar för såväl den enskilde patienten som för de som riskerar utsättas för smitta om den får 

vidare spridning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Eftersom det i dagsläget inte finns 

någon annan väl beprövad metod är det därför mycket som talar för att vi bör fortsätta isolera.  

Så hur ska vi handskas med paradoxen? För att gynna flera människors hälsa måste kanske 

isolerade patienters negativa upplevelser accepteras? Accepteras ja, men vi måste arbeta för att 

reducera dem. Någon kanske skulle hävda att det är ofrånkomligt att en patient far illa av att 

isoleras, att det ligger i isoleringens natur. Men vi vill mena att med ökad kunskap så kan 

sjuksköterskan bli bättre på att uppmärksamma och möta isolerade patienters behov och 

därigenom bättre handskas med konflikten mellan individ – och samhällsperspektiv.  
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Förhoppningen är att sjuksköterskan kan inspireras av de vårdförbättrande åtgärder som 

presenterats i resultatavsnittet. Detta i kombination med en medvetenhet kring det etiska 

förhållningssättet, som bygger på Løgstrup närhetsetik. Även om Løgstrup etik kan vara 

vägledande och påminna sjuksköterskan om att man bör handla moralistiskt i mötet med 

patienterna, bör etiken inte följas oreflekterat. En kritik Løgstrup etik fått är att den inte ger 

konkreta förslag på hur man ska handla. Sjuksköterskan måste därför fråga hur man i praktiken 

bäst kan motta en patients utelämnande? En ytterligare kritik har varit att etiken inte tar hänsyn 

till medmänniskans (patientens) autonomi. Sjuksköterskan måste påminna sig om att det är en 

skillnad på att ha den andras sårbarhet i sin hand och den andras vilja i sin hand (Kjellström, 

2012). Även handlingar gjorda av omsorg kan resultera i vårdlidande. Därtill bör beaktas att de 

finns de som menar att idén om ett etiskt krav är antitetisk mot, det vill säga går emot, 

universella etiska principer (Dahlberg et al., 2003). De menar att etiska krav riskerar att i det i 

vårdkontexten finns vackra etiska principer och regler som hämmar mer än de hjälper. De 

tycker istället att fokus bör ligga på att träna kognitiv och emotionell kompetens så att den 

etiska hållningen sker per automatik.  

 

8.3 Kliniska implikationer  

Undersökningens resultat kan användas som ett argument för att i kombination med de 

beskrivna åtgärderna ge den isolerade patienten personcentrerad vård (Hörnsten, 2013). 

Personcentrerad omvårdnad innebär att man sätter patienten i fokus i den givna situationen och 

fokuserar på patientens resurser och specifika behov istället för att generalisera människor efter 

sjukdomstillstånd. Om varje patient blir bemött som en unik individ med unika känslomässiga 

behov kan det underlätta skapandet av en hälsosam vårdrelation. För vårdaren handlar det om 

att förstå patienten i sitt specifika sammanhang. Vårdar man till exempel en patient i isolering 

som är väldigt arg, behöver det inte vara personbundet. Ilskan kan istället vara en reaktion på 

den vårdsituation som patienten är en del av. Om vårdarna, och också patienten själv, förstår 

sambandet mellan de känslomässiga reaktionerna och den situation patienten befinner sig i kan 

det innebära större möjligheter att påverka den.  

Vi är medvetna om att det även finns svårigheter med att använda litteraturöversikten i den 

kliniska vården. Vårt syfte är inte främst att sprida resultatet till fältet utan för oss handlar 

genomförandet av arbetet istället om att träna på att genomföra ett vetenskapligt arbete. 

Tidsbristen inom vården kan också göra det svårt för de yrkesverksamma att hinna ta del av den 

mängd studier som publiceras. En ytterligare aspekt som inte behandlats i detta arbete är hur 

väl riktlinjerna för isolering efterföljs. På våra verksamhetsförlagda praktiker har vi sett 
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exempel på när isoleringsprinciper inte efterföljs. Det kan innebära att de patienter som formellt 

sett ska vara isolerade i realiteten inte alls är det vilket påverkar premisserna för upplevelsen.  

Trots att litteraturöversikten begränsats till att beröra patienters upplevelse av isolering i 

samband med MRSA, tror vi att det kan finnas många referenspunkter till patienters 

upplevelser av isolering vid andra sjukdomstillstånd.  På så sätt menar vi att resultaten till viss 

del går att generalisera och att tillämpa på flera situationer än den direkt undersökta. Att inte 

blunda för, utan att istället kunna identifiera och hantera situationer där människor är speciellt 

sårbara och utsatta, ser vi som en viktig kompetens för människor som arbetar inom vården.   

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

En stor del av den forskning som finns idag kring MRSA är av kvantitativt slag och belyser 

MRSA ur ett smittoriskperspektiv. Den dominerande forskningsinriktningen behöver 

kompletteras med mer forskning utifrån andra perspektiv. Patientperspektivet är viktigt. Det 

behövs fortsatt forskning kring hur patienter upplever isoleringsvård och hur de påverkas av 

den. Utvecklas och sprids sådan forskning kan vårdpersonalen ha hjälp av den när de bedriver, 

reflekterar över samt verkar för förbättringar av den isoleringsvård som patienter med MRSA 

får. 

Man behöver också ta reda på mer om hur de vårdmiljöer som patienter med MRSA vårdas i 

är utformade samt hur patienterna påverkas av att vårdas i dem. Ett förslag kan vara att 

genomföra en komparativ studie där man jämför patientgrupper som vårdas i mer eller mindre 

berikande miljöer. Forskarna skulle kunna studera patienter som vårdas på sjukhus, i och utan 

isolering, och jämföra dem med de som vårdas på olika typer av boenden eller i hemmet. Om 

teknikanvändande kan lindra upplevelser av övergivenhet under tiden för isolering, kan också 

studeras. I komparativa studier kan man försöka mäta och jämföra känslor av övergivenhet i 

grupper som i olika utsträckning använder sociala medier. 

Det är angeläget att, i såväl vårdforskningen som vården, ha fokus på patienters delaktighet. 

Forskningen om aktionsplaner som utformats av patienter och personal i samspel väcker en 

önskan om mer forskning av det slaget samt uppföljningar av vad som hänt efter det att 

planerna implementerats (Webber et al. 2012). Hur gick det tillexempel med stödinstrumentet 

för att uppskatta patienters sårbarhet och som var tänkt att ge stöd i arbetet med patienternas 

coping-strategier?  

Det är också önskvärt med en vidare geografisk utblick för ta del av forskning på området 

från hela världen. Detta som ett komplement till den nuvarande forskningen, som främst 

belyser hur vården av patienter med MRSA ser ut i västvärlden.  
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9. Slutsats 

I litteraturöversikten kring patienters upplevelser av isolering i samband med MRSA framkom 

det att patienter upplever smittskyddsåtgärden, isolering på olika och varierande sätt. 

Gemensamt för patientupplevelserna är att de är situationsberoende, sammansatta och unika 

samt att de kan variera i intensitet och över tid. Lugn, acceptans och tillfredställelse är positiva 

upplevelser i samband med isolering. Medan de, mer vanligt förekommande, negativa 

upplevelserna utgörs av övergivenhet, oro och ilska samt förvirring.  

En slutsats man kan dra av studien är att sjukvården inte når de mål som handlar om att alla 

patienter ska få en god och likvärdig vård. I studien framträder de isolerade patienterna med 

MRSA som en, på flera sätt, utsatt patientgrupp. Den av samhället påbjudna vårdåtgärden 

isolering resulterar i att de isolerade patienternas självbestämmande inskränks, att patienterna 

på gruppnivå riskerar få sämre vård än andra grupper. Utöver det faktum att patienterna brottas 

med allvarlig sjukdom har de också att hantera de oftast negativa upplevelser som isoleringen 

för med sig.  

Då vårdsituationen inte är tillfredsställande är det viktigt att förbättringar sker. Vårdområdet 

behöver prioriteras och olika och samordnade åtgärder vidtas. Bland annat handlar det om att 

sprida forskning som finns på området. I det sammanhanget vore det bra om de åtgärder (för att 

förbättra vårdmiljön, lindra ensamheten och för att öka kunskaperna kring MRSA, isoleringen 

och patienten) som tas upp i den här studien skulle kunna spridas, diskuteras och inspirera dem 

som arbetar inom vårdområdet i deras förbättringsarbete. 

Patientberättelserna vittnar också om att mötet med de isolerade patienterna med MRSA är 

en utmaning för sjuksköterskan. Vi som författat denna studie tror att sjuksköterskan, trots 

kanske försvårande faktorer som till exempel dålig organisation, stress och/eller patientens och 

egna rädslor, kan vara stärkt och hjälpt av att vara etiskt medveten och rustad med Lögstrups 

närhetsetik. Förhoppningen är att etikens kärna uppfylls i det mötet med patienten. Att 

sjuksköterskan när det gäller väljer att respektfullt och lyhört ta emot den andres utelämnande 

istället för att fly och distansera sig.  
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integriteten som möjliggjorde bättre nattsömn och 

möjlighet att vara ifred. De strategier som identifierats 

för en förbättrad upplevelse av isolering var att ge 

patienterna längre tid att anpassa sig till isoleringen, 

mer frekventa besök av personalen under dagtid och att 

patienternas närstående ska uppmuntras till att besöka 

olika tider på dygnet för att bryta monotonin.  
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Newton, J.T., 

Constable, D., 

& Senior, V.   

  

  

Patients' 

perceptions of 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus and 

source isolation: 

a qualitative 

analysis of 

source-isolated 

patients. 

2001, 

England, 

Journal of 

Hospital 

Infection.    

Att utforska 

upplevelsen av att 

vara MRSA-

infekterad samt att 

källisoleras i 

samband med 

infektion.  

Metod: En kvalitativ studie.   

Urval: 19 personer som hade 

infekterats med MRSA och 

placerats i källisolering  
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Data från varje intervju 

kodades till kategorier.  

Patienterna tyckte generellt sett inte att infektionen 

hade en stor påverkan på deras liv. Trots detta trodde 

hälften av de intervjuade att infektionen var "allvarlig". 

Få respondenter hade exakt kunskap om orsakerna till 

källisolering och barriärvård och de saknade kunskap 

om varför det var nödvändigt. De tyckte att isolering 

hade både för- och nackdelar. Det fanns få tecken på en 

skadlig psykologisk effekt av isolering. Fördelarna var 

att de upplevde större frihet från rutiner, mer integritet 

och att de fick vara ifred. Nackdelarna var att de ansåg 

att de inte fick tillräcklig uppmärksamhet från 

vårdpersonalen och att de kände sig ensamma.  

 

 

 
 

Pike, J., & 

McLean, D.   

Ethical 

Concerns in 

Isolating 

Patients With 

Methicillin-

Resistant 

Staphylococcus 

aureus on the 

rehabilitation 

ward: a case 

report.   

2002, USA.  

Archives of 

Physical 

Medicine and 

Rehabilitation.

   

Att med hjälp av en 

fallberättelse 

uppvisa etiska 

dilemman som 

kommer i konflikt 

när en patient som 

ska rehabiliteras har 

MRSA.  

Metod: En kvalitativ fall rapports 

studie.  
Urval: En 49 årig man som fått 

stroke. 
Datainsamling: Genomgång av 

journaler samt intervju med 

patienten. 
Analys: Analys av en 

patientberättelse. 

I fallberättelsen framkom avvikelser som kunde vara 

orsaken till att patienten fått fler och värre bestående 

men än om patienten inte kolonialiserats med MRSA 

och därför isolerats. Patienten sa att han tänkt skriva ut 

sig själv om han förblev i isolering men isoleringen 

upphörde kort därefter då hans nya provsvar var 

negativa. Utfallet diskuterades sedan med tre etiska 

principer respekt för anatomi, att göra gott och rättvisa. 

Från patientens perspektiv hade hans autonomi blivit 

begränsad, Principen av att "göra gott" var även den 

kompromissade då patientens rehabiliteringsremiss 

dröjde tre veckor till följd av infektionen. Den etiska 

principen rättvisa diskuteras även ur ett individ- och 

grupperspektiv.  
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Skyman, E., 

Thunberg 

Sjöström, H., 

& Hellström, 

L.  

  

  

  

Patients’ 

experiences of 

being infected 

with MRSA at a 

hospital and 

subsequently 

source isolated.  

  

2010, Sverige, 

Nordic 

Collage of 

Caring 

Science.   

  

Att skapa förståelse 

kring patienters 

upplevelse av 

MRSA-isolering på 

en infektions-

avdelning.  

  
 

Metod: En Kvalitativ studie med 

djupintervjuer med öppna frågor.  

Urval: Sex stycken patienter som 

alla var over I åldrarna 35-76. 

Som vårdades med MRSA under 

1997-2001 på en infektions 

avdelning i minst en vecka.  

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer. 

Analys: Intervjuerna spelades in 

och en intersubjektiv analys 

gjordes. 

Studien fann att patienterna kände sig kränkta för att ha 

smittats med MRSA på sjukhuset. De accepterade 

isoleringen då de inte ville att de skulle smitta andra 

men den beskrevs som traumatiskt. De ansåg även att 

deras rehabilitering inte var på samma villkor som de 

som inte hade MRSA samt att de fått för lite 

information. Patienterna kände sårbara på grund av 

negativa reaktioner från vårdpersonal, 

familjemedlemmar och andra patienter. Resultatet 

understryker att källisoleringen bör vara så kort som 

möjligt för att minimera känslan av instängdhet. 

 

 

 

 

 

 
 

Thomas 

Stelfox, H., 

Bates, D., & 

Redelmeier, 

D.  

  

  

Safety of 

Patients Isolated 

for Infection 

Control. 

  

2003, USA, 

American 

Medical 

Association.   

  

  

Att undersöka 

kvaliteten på 

sjukvården som 

patienter isolerade 

för 

infektionskontroll 

erhåller.   

  

  

Metod: En kvantitativ studie där 

kontroll matchningar på de två 

urvalen av patienter med en 

multivariabel regression 
Urval: Urval 1, patienter inlagda 

med diagnosen MRSA mellan den 

1:a januari 1999 och den 1 januari 

2000 som var isolerade i mer än 

två dygn.  

Urval 2, Kontrollpatienter mellan 

den 1: januari 1999 och den 1:a 

juli 2002.  

Datainsamling: Identifierade 

patienter med MRSA och 

kontrollpatienter utan MRSA. 

Sedan utfördes kontroller på de 

två urvalsgrupperna.  

Analys: T-test och X2-test.  
 

Kvalitén på sjukvården för de isolerade patienterna var 

lägre än för de icke-isolerade. Isolerade patienter har 

större risk för vårdskador (31 vs 15 biverkningar på 

1000 dagar), uttrycker större missnöje med deras 

behandling (8 % vs 1 %), och har mindre 

dokumenterad vård (51 % vs 31% som efterfrågat att ta 

vitalparametrar då det ej gjorts). 
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Tarzi, S., 

Kennedy, P., 

Stone, S., & 

Evans, M.  

  

  

  

  

Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus: 

psychological 

impact of 

hospitalization 

and isolation in 

an older adult 

population.  

2001, 

England, 

Journal of 

Hospital 

Infection.   

Att undersöka de 

psykiska effekterna 

av isolering i 

samband med 

MRSA hos äldre 

vuxna som 

genomgår 

rehabilitering.  

Metod: En kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Urval: 22 MRSA positiva 

patienter och 20 negativa MRSA 

patienter.  

Datainsamling: Urvalsgrupperna 

fick svara på 4 frågeformulär. 

Analys: Dessa frågeformulär 

analyserades och översattes och 

författarna gjord tabeller för att 

presentera sitt resultat. 

Båda grupperna av deltagare hade högre poäng för 

ilska än de beräknade för samhällsbaserade äldre 

vuxna. Nivån på depressiva och ängsliga symptom 

bland isolerade gruppen var signifikant högre än 

kontrollgruppen. Det fanns ingen korrelation mellan 

sjukhusvistelsens och isoleringens längd och huruvida 

patienterna upplevde depression, ångest och ilska. 

Resultaten tyder på att, bland äldre vuxna inneliggande 

patienter, har isoleringen en negativ inverkan på 

humöret utöver den som följer av sjukhusvård. De som 

deltar i vården av sjuka äldre vuxna bör göras 

medvetna om den potentiella psykisk påfrestning av 

isolering, och alternativa metoder för isolering bör 

användas vid behandling av MRSA när det är möjligt. 

Framtida studier bör undersöka de bästa sätten att 

hantera de skadliga effekterna av isolering. 

 
 

Webber, K., 

Macpherson, 

S., Meagher, 

A., 

Hucthinson, 

S., & Lewis, 

B.   

The Impact of 

Strict Isolation 

on MRSA 

Positive 

Patients: An 

Action-Based 

Study 

Undertaken in a 

Rehabilitation 

Center. 

2012, Kanada, 

Rehabilitation 

Nursing.  

Att undersöka 

rehabiliterings 

patienter med 

MRSA för att bättre 

förstå deras 

upplevelse av 

isolering i samband 

med MRSA. 

Metod: En kvalitativ studie där 

forskare och patienter delade 

idéer om hur man skulle kunna 

utveckla rehabilitering för 

patienter med MRSA. Detta 

gjordes med hjälp av intervjuer. 
Urval: 9 patienter deltog i 

studien. Var av 4 vidare deltog i 

en fokusgrupp. 
Datainsamling: Trovärdigheten 

på datainsamlingen gjordes 

genom att noggrant kontrollera 

deltagarna samt tolkning av datan.  
Analys: Överföring och 

bekräftelse skapas genom vid 

beskrivning samt upprepande 

analys med triangel metod 

(Stringer & Genat, 2004). 

Flera patienter vittnade om en del problematiska 

upplevelser av MRSA. I fokusgruppen arbetade 

patienter tillsammans med sjuksköterskor och 

artikelförfattare ihop handlingsplaner för att förbättra 

vården. Där fann man fyra handlingsplaner som 

omedelbart implementerades i vården. Därtill fortsatt 

utveckling av ytterligare fyra handlingsplaner som 

skulle implementeras. Handlingsplanerna rörde teknik, 

informationsträffar, fortbildning m.m. 

 


