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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

 

MRSA är en multiresistent bakterie som har utvecklat resistens mot antibiotika. 

Med en ökad spridning så är MRSA ett folkhälsoproblem på global nivå då 

bakterien orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Att bära på MRSA har en stor 

påverkan på livet då det ger stigmatiserande känslor och emotionella 

konsekvenser. MRSA är en smittsam och allmänfarlig sjukdom och måste enligt 

lag vårdas utifrån vårdhygieniska riktlinjer i isolering för att förhindra 

smittspridning. Sjuksköterskans roll i det förebyggande arbetet mot 

smittspridning är att anpassa vårdmiljön efter patientens behov samt vara en 

förebild för resterande personal i vårdlaget.  
 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av isolering 

vid MRSA.  
 

Metod: Litteraturöversikten är genomförd enligt Friberg (2012). Resultatet bygger på 

elva vårdvetenskapliga artiklar varav åtta kvalitativa, två kvantitativa och en med 

mixad metod. De vårdvetenskapliga artiklarnas resultat analyserades och 

sammanställdes utifrån likheter och skillnader.  
 

Resultat: I resultatet så framkom det fyra huvudteman: Inom fyra väggar, Interaktionens 

innebörd vid isolering, Betydelsen av god information och Isoleringsrutiner 

skapar barriärer i vården. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Dahlberg (2014) och Dahlberg och Segestens 

(2010) vårdvetenskapliga tolkning av begreppet livsvärld och med relevant 

forskning som styrker att patienters upplevelse påverkas av miljön, möjlighet till 

interaktion, brist på information och isoleringsrutiner. Begreppet livsvärld 

tillsammans med konsensusbegreppet hälsa appliceras på resultatet i 

diskussionen. 
 

Nyckelord: MRSA, Isolering, upplevelse, patient, livsvärld 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: 

 

MRSA is a multi-resistant bacterium, which means it has developed resistance 

to antibiotics. With an increased spread of MRSA, it has become a public 

health problem at a global level as the bacteria are causing increased morbidity 

and mortality. Carriership of MRSA has a major impact on a person’s life with 

stigmatizing feelings and emotional consequences. MRSA is a contagious and 

a public health disease. By law the patient must be cared for according to 

infection control guidelines in isolation to prevent the spread of infection. The 

nurse's role in the prevention of contamination is to adapt the care setting to 

the patient's needs and be a model for the remaining staff in the health care 

team. 
 

Aim: The aim of this literature review was to illustrate patients' experiences of 

isolation with MRSA. 
 

Method: The literature review is completed according to Friberg (2012). The result is 

based on eleven scientific articles of which eight were qualitative, two 

quantitative and one used a mixed method. The results were analysed and 

compiled on the basis of similarities and differences. 
 

Results: The result emerged into four main themes: Within four walls, The significance 

of interaction in isolation, The importance of adequate information and 

Isolation guidelines creates barriers in healthcare. 
 

Discussion: The results were discussed from a caring and health perspective based on the 

life world as described by Dahlberg (2014) and Dahlberg and Segesten (2010) 

on the basis of other relevant research that confirms that the environment, 

enabling interaction, lack of information and isolation guidelines. 

 

Keywords: MRSA, isolation, experience, patient, life-world. 
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1 Inledning 

Vår idé till litteraturöversikten utgår ifrån våra tidigare kliniska erfarenheter vid omvårdnad 

på akutsjukhus. Vid ett flertal gånger har vi stött på etisk problematik kring isolering hos 

patienter som burit på Meticillin-resistenta Staphylococcus Aureus (MRSA) som är en 

multiresistent bakterie. Vi känner själva att vi och övrig sjukvårdspersonal har för lite 

kunskap kring patientens vårdsituation vid isolering vilket leder till osäkerhet om hur man ska 

hantera patienten. Okunskap anser vi tar bort fokus på patientens välmående och upplevelse 

kring sin vårdsituation. Därför vill vi belysa ämnet utifrån patientens perspektiv med fokus på 

upplevelsen kring isolering vid MRSA. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Multiresistenta bakterier 

Multiresistenta bakterier innebär bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Detta är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad 

sjuklighet och dödlighet. Något som också innebär extra kostnader för sjukvården då det 

förlänger vårdtider och kräver dyrare läkemedel. De vanligaste multiresistenta sjukdomarna är 

Vancomysin-resistenta enterokocker (VRE), Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL) och 

Meticillin-resistenta Staphylococcus Aureus (MRSA) (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Dessa 

sjukdomar faller under smittskyddslagen och är enligt lag både smittsamma och allmänfarliga 

sjukdomar (SFS 2004:168, kap. 1, 3§). Smittsam sjukdom definieras “med smittsamma 

sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och 

som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa” (SFS 2004:168, kap. 1, 3§). 

Allmänfarlig sjukdom definieras “smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära 

långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det 

finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade” 

(SFS 2004:168, kap. 1, 3§). Vid bärarskap av dessa sjukdomar måste man vid intagning på 

sjukhus vårdas på ett sådant sätt som förhindrar smittspridning (SFS 2004:168, kap. 4, 6§) 

Detta innebär enligt lag att patienter som bär på en allmänfarlig sjukdom ska isoleras (SFS 

2004:168, Kap. 5, 1§).  

 

2.2 MRSA 

MRSA är ett globalt problem då spridningen av bakterien ökar och ett bärarskap kan ge en 

negativ påverkan på det psykiska välbefinnandet (Andersson, Lindholm & Fossum, 2010). 
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Omfattningen på problematiken i Sverige framhävs av folkhälsomyndigheten då de visar på 

en årlig ökning av antal fall av MRSA (Folkhälsomyndigheten, 2015b). År 2013 

rapporterades 2451 fall av MRSA och år 2014 rapporterades 2919 fall, detta visar på en 

ökning på ca 20 %. På ett tidsspann på tio år har antalet fall av MRSA tredubblats i Sverige. 

 

2.2.1 Uppkomsten av MRSA 

MRSA är en resistent variant av gula stafylokocker, Staphylococcus Aureus 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). Gula stafylokocker är en vanlig bakterie som finns i vår 

omgivning och som har utvecklat resistens mot penicillin. Det var i samband med 

penicillindebuten 1940 som penicillinresistens upptäcktes hos gula stafylokocker mot 

betalaktamasproduktion (Melhus, 2013). Detta kan kallas för klassisk MRSA då M:et i 

MRSA står för Meticillin vilket är ett betalaktamaspenicillin. Penicillinresistensen spred sig 

därefter både på sjukhus och i samhället och kring 1960 fastställdes det första fallet av 

MRSA. Det tidigaste dokumenterade fallet av MRSA utbrott i Sverige är 1966 på Uppsala 

och Lunds universitetssjukhus (Socialstyrelsen, 2007). MRSA-stammarna har därefter 

utvecklat fler resistensgener vilket medför att de är multiresistenta mot ett flertal penicillin 

och penicillinliknande antibiotika vilket har resulterat i att MRSA nu är svårbehandlat 

(Melhus, 2013). Sedan 1990 har det skett en ökning av MRSA i världen, främst i USA och 

Syd-och Mellaneuropa (Socialstyrelsen, 2007). Spridningen av bakterien ökar även i norden 

men i jämförelse med resten av världen är spridningen fortfarande låg. Tidigare var 

spridningen av MRSA ett problem främst inom sjukvård men under de senaste fem åren har 

spridningen i samhället påtagligt ökat i hela världen.  

 

2.2.2 Spridning av MRSA 

Gula stafylokocker sprids via miljön och direktkontakt (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

Många i befolkningen har bakterien i sin normalflora eller är periodvis bärare av bakterien, 

särskilt vanligt hos sjukvårdspersonal. Spridningen av bakterien är större hos personer med 

kroniska hudsjukdomar som till exempel psoriasis och eksem (Weston, 2013). Områden som 

främst blir koloniserade är hud, mellangården, näsborrar och sår. Bakterien åstadkommer 

infektioner av både lindriga och livshotande slag som till exempel lunginflammation och 

hudinfektioner. Den största källan till smittspridning av MRSA inom hälso- och 

sjukvårdsinrättningar är de som bär på smitta utan att visa symtom. För att upptäcka bärare av 

MRSA så rekommenderas screening enligt europeiska riktlinjer (Kalenic, 2010; Weston, 

2013). Screening är en provtagning som utförs på patienter som har riskfaktorer vid intagning 
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på sjukhus eller vid ett vårdtillfälle. Riskfaktorer för MRSA är då patienten varit i kontakt 

med sjukvård utomlands, har sår eller kvarliggande invasiv utrustning och personer med lågt 

immunförsvar. Om vårdpersonal varit i kontakt med sjukvård utomlands ska även de 

screenas. Områden som bör screenas för MRSA är näsborrar, svalg, mellangården, sår och 

kvarliggande infarter och dränage (Weston, 2013). Den smittade är skyldig att anmäla 

sjukdomen till en smittskyddsläkare i landstinget och folkhälsomyndighet då detta möjliggör 

smittspårning (SFS 2004:168, kap. 3, 6§).   

 

2.3 Vårdmiljö 

Utifrån ett historiskt perspektiv har omgivningens betydelse för hälsa och vård alltid varit 

central (Edvardsson & Wijk, 2014). Omgivningen är en av de viktigaste faktorerna för att 

främja återhämtning av hälsa. Redan år 1859 beskrev Nightingale att ren miljö och god 

ventilation har en positiv inverkan på hälsan inom en vårdkontext. En vårdmiljö innefattar 

både fysiska och psykosociala delar (Edvardsson & Wijk, 2014). En fysisk miljö som är 

anpassad efter patientens behov och säkerhet bidrar till en stimulerande och behaglig 

psykosocial miljö. En psykosocial miljö ska välkomna och bekräfta patienten samt bidra till 

en känsla av välbefinnande och trygghet. En del av sjuksköterskans arbete är att inkludera 

miljön i planeringen och utförandet av omvårdanden (Edvardsson & Wijk, 2014). 

  Sjuksköterskan bör använda miljön i syfte till att maximera förutsättningar i att uppleva 

hälsa. All vårdpersonal bör arbeta tillsammans med de som konstruerar vårdlokalerna för att 

anpassa miljön. Pangrazio (2003) framhäver att det inte är kostnadsaspekter eller storleken på 

patientens rum som är vitalt, utan det är hur miljön främjar samspelet mellan vårdgivare och 

patient som räknas i en bra vårdmiljö. Att bedriva god vård i en miljö som hindrar ett 

personcentrerat förhållningssätt och hälsofrämjande vårdprocess är svårt (Edvardsson & Wijk, 

2014). År 1859 upptäckte Nightingale att god hygien i en vårdmiljö har en koppling till 

patienternas hälsa då hon observerade väl utförd handhygien gav positiva effekter. World 

Health Organization (2009) framhäver också betydelsen och sambandet mellan god hygien 

och säker vård. Spridningen av MRSA inom vården har blivit ett av världens största problem 

inom vårdhygien (Folkhälsomyndigheten, 2014a). För att förhindra spridning av MRSA finns 

grundläggande vårdhygieniska åtgärder (Coia et al., 2006; Pratt et al., 2007). 

 

2.4 Vårdhygieniska åtgärder vid MRSA-infektion 

Spridning av MRSA kontrolleras av grundläggande vårdhygieniska försiktighetsåtgärder 

(Coia et al., 2006; Pratt et al., 2007). Patienter med känt bärarskap bör vårdas på 
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infektionsavdelning och misstänkta bärare med riskfaktorer ska vårdas på enkelsal på allmän 

vårdavdelning i väntan på provsvar. Patienter med MRSA bör isoleras enligt nationala och 

regionala riktlinjer (Kalenic et al., 2010). Ren miljö ska hållas runt patienten då det är en 

miljösmitta och kan leva länge i smutsiga miljöer (Coia et al., 2006; Kalenic et al., 2010; Pratt 

et al., 2007). Intravenösa katetrar och infarter, urinkateter och dränage bör sitta så kort tid som 

möjligt då de är riskfaktorer för MRSA infektion (Coia et al., 2006; Pratt et al., 2007). 

Insticksställen bör undersökas regelbundet och sår bör vara täckta under hela 

läkningsprocessen för att minska risken av spridning. Vid utskrivning krävs ett fungerande 

informationsöverförande till eventuell mottagande enhet. Nyupptäckt bärarskap av MRSA ska 

anmälas enligt smittskyddslagen.  

 Skyddskläder ska användas vid direktkontakt med patienten i form av engångshandskar 

och engångsförkläde som ska tas på vid inträde och tas av innan man går ut ur patientrummet 

(Coia et al., 2006; Kalenic et al. 2010; Pratt et al., 2007). Vårdpersonal ska desinfektera 

händer både före och efter patientkontakt och vårdrumskontakt (Coia et al., 2006; Kalenic et 

al., 2010; Pratt et al., 2007; WHO, 2009). Synligt smutsiga händer ska tvättas med tvål och 

vatten samt desinfekteras. Besökare behöver endast desinfektera händerna med handsprit. 

Enligt WHO (2009) så har handhygien bevisats vara en av de mest effektiva metoder i att 

minska spridningen av multiresistenta bakterier. Lokala rutiner och nationella riktlinjer 

hänvisar till hanteringen av patientens smutstvätt samt kliniskt avfall (Coia et al., 2006; Pratt 

et al., 2007). Rummet och all utrustning som använts under vårdtiden ska rengöras, 

desinfekteras och eventuellt slängas vid utskrivning av patienten. För att minimera spridning 

bör förflyttning av patienter undvikas samt att föreskrivna försiktighetsåtgärder för isolering 

bör strikt följas av vårdpersonal. 

 

2.5 Isolering vid smittsam sjukdom 

Isolering fanns redan innan begreppet bakterie existerade. Vid en tid då pesten härjade 

begränsade man den smittade till ett område i ett försök att förhindra spridning i samhället 

(Bisset, 2005). Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) betyder isolering inom hälso-och sjukvård 

ett skydd mot spridande av infektioner. Skyddet innebär att personen som har en smittsam 

sjukdom vårdas på ett sådant sätt som förhindrar smittspridning. Isolering kan även användas 

i omvänt syfte då personen på grund av nedsatt immunförsvar skyddas från sin omgivning 

(Lindahl & Skyman, 2014). En sådan isolering kallas skyddsisolering och gäller bland annat 

patienter som ska genomgå en benmärgstransplantation. Bissett (2005) framhäver isolering 

som en effektiv metod för att reducera risken för spridning av MRSA. Samtidigt betonas 
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konsekvent handhygien, ren miljö och följsamhet av försiktighetsåtgärder tillsammans med 

riskbedömning lika viktigt som isolering.  

Vilket rum som är avsatt för isolering och dess riktlinjer ska tydligt anges på avdelningen 

och vid behov förklaras för personal, patienter och besökare (Coia et al., 2006; Pratt et al., 

2007). Kriterierna för rummet som är avsatt för isolering är att det inkluderar toalett, dusch 

och en sluss då all vård ska ske innanför slussen (Weston, 2013). Sjuksköterskan tillsammans 

med resterande vårdpersonal samt besökare på avdelningen bör strikt följa föreskrivna 

försiktighetsåtgärder för isolering för att minimera risken för spridning av MRSA (Coia et al., 

2006; Pratt et al., 2007). För att upprätthålla en god vårdkvalité vid isolering ska patienten 

tillstånd bedömas individuellt och deras vård planeras för att minimera spridning av infektion 

och negativa psykologiska effekter. Isolering innebär att patienter blir begränsade från att 

interagera med andra patienter och sjukvårdspersonal på avdelningen (Madeo, 2003). Enligt 

smittskyddslagen (SFS 2004:168, kap. 5) 9§ ska den isolerade tas väl omhand om. Kalenic et 

al. (2010) förespråkar en likvärdig vård då skillnader i vården inte får förekomma mellan 

MRSA patienter och övriga patientgrupper. Patienten ska under isoleringen få det stöd och 

den hjälp som behövs utifrån en individuell vårdplan för att förbygga eller minska risken för 

smittspridning (SFS 2004:168, kap. 5, 2§).  

 

2.5.1 Vårdpersonalens roll i det förebyggande arbetet kring smittspridning 

Vårdpersonalen i studien av Seibert, Speroni, Mi, DeVoe, och Jacobsen (2014) hade generellt 

positiva attityder om deras förmåga och vilja att vidta åtgärder för att minska spridningen av 

MRSA. Vårdpersonalen motiverades till att följa förebyggande rutiner då de kände ett 

professionellt ansvar i att skydda sina patienter, anhöriga och annan personal (Seibert et al., 

2014; Erasmus et al., 2009). Vårdpersonalen uttryckte en medvetenhet om att 

smiddspridningen kan undvikas när konsekvent handhygien och försiktighetsåtgärder utförs 

samtidigt sågs dessa som utmaningar i arbetet. De mest framträdande faktorer till minskad 

följsamhet av hygienrutiner var brist på tid och en bristande vårdmiljö (Seibert et al., 2014; 

Prieto & Macleod Clark, 2005; Wandel, Maes, Labeau, Vereecken & Blot, 2010). Brist på 

personal, patientens vårdkrav och huruvida handfat och utrustning var tillgängligt var faktorer 

i vårdmiljön som försvårade vårdpersonalens arbete (Seibert et al. 2014). Erasmus et al. 

(2009) lyfter att brist på förebilder och sociala normer är hinder för följsamhet av god 

handhygien. Normer hos vårdpersonal i ledande position hade ett inflytande på övrig 

vårdpersonal (Erasmus et al., 2009; Shah et al., 2015). Normerna påverkade därför deras 

uppfattning av betydelsen av handhygien i arbetet att förhindra spridning av bakterier. 
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  Sjuksköterskor har bland vårdpersonalen den strategiskt bästa positionen för att förebygga 

smittspridning (Stirling, Littlejohn & Willbond, 2004). Med rätt förberedelser och stöd kan 

sjuksköterskor inte bara vara en del av kampen mot infektionssjukdomar utan också styra den. 

Sjuksköterskans roll är att förespråka förebyggande åtgärder i samband med smittspridning 

för arbetskollegor inom andra discipliner då det är allas ansvar att dessa upprätthålls 

(Upshaw-Owens & Bailey, 2012). Sjuksköterskan ska upprätthålla respekten för de 

förebyggande åtgärder som till exempel handhygien, isolering och andra evidensbaserade 

strategier. Omvårdnad bör ske med respekt gentemot vetenskapen om epidemiologi och med 

kunskap om smittspridning (Stirling et al., 2004). Genom att förstå och respektera de 

förebyggande åtgärderna som finns i samband smittspridning av MRSA kan sjuksköterskan 

påverka dödligheten och vårdkostnader (Upshaw-Owens & Bailey, 2012). En annan viktig del 

i det förebyggande arbetet är att utbilda patienter och anhöriga om förebyggande strategier 

som främjar god hygien. 

 

2.6 Upplevelse av att leva med MRSA 

Andersson et al. (2011) beskriver personers upplevelse av att leva med MRSA. Personer med 

MRSA uttryckte negativa känslor kring sin diagnos då den har gett stor påverkan på deras liv. 

Diagnosen har begränsat livet och de uttryckte oro inför att bli bortstött av vänner, kollegor 

samt att förlora jobbet på grund av smittrisken. Framtidsplaner som rör arbete hämmades då 

att arbeta med barn, livsmedel och inom vård och restaurang inte längre är möjligt. Ett flertal 

personer kände en osäkerhet inför framtiden medan andra gav intryck av att vara optimistiska 

och uttryckte en hoppfullhet om ett framtida botemedel. Skyman et al. (2014) lyfter i sin 

studie personers upplevelser av att ha ett bärarskapskort. På grund av sjukdomens smittsamma 

karaktär så rekommenderas det att personer med MRSA ska ha ett bärarskapskort som 

upplyser om deras MRSA status vid kontakt med all typ av vård. Bärarskapskort gav 

personerna stigmatiserade känslor och emotionella konsekvenser vilket framhävdes som 

begränsningar i deras dagliga liv. Samtidigt så förstod de vikten av sitt bärarskapskort då det 

har betydelse för andras säkerhet och deras vård. 

 

3 Problemformulering 

Med en ökad spridning i världen är MRSA ett globalt folkhälsoproblem då bakterien är 

smittsam, svårbehandlad och medför negativ påverkan på människor. Isolering och 

vårdhygieniska riktlinjer är åtgärder för att kontrollera spridningen av MRSA inom hälso- och 

sjukvård. Dessa vårdhygieniska riktlinjer ska förespråkas av sjuksköterskan och följsamhet 
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ska upprätthållas av samtliga discipliner inom en vårdkontext. Trots en positiv attityd hos 

vårdpersonal kring vårdhygiensiska riktlinjer framhävs dock hinder i vårdmiljön för 

följsamhet. Vårdmiljön ska vara individanpassad för att kunna främja god vård, vårdrelation 

och därmed öka patientens välmående. Att vårdas i isolering innebär att patienter stängs ute 

ifrån chansen till kontakt med andra människor och omvärlden. Isolering som vårdmiljö 

tillsammans med de negativa känslorna som MRSA orsakar är därför relevant att studera 

utifrån patientens perspektiv då detta lyfter en förståelse för patientens upplevelse.  

 

4 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelse av isolering vid MRSA.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Dahlberg och Segesten (2010) lyfter vikten av ett patientperspektiv i vårdandet med 

livsvärlden som grund då det främjar patientens hälsoprocesser. I relation till syftet som har 

ett fokus på upplevelser hos patienter så är livsvärldsbegreppet tillämpbart. Livsvärlden är den 

värld vi lever i (Dahlberg, 2014). En värld med flera dimensioner där livet erfars och antar 

mening. Det är där erfarenheter och mening skapas i mötet med andra. Människan är sin 

livsvärld, den existerar med, i och runt omkring människan genom hela livet. Varje förändring 

som händer i kroppen till exempel att drabbas av en svår sjukdom är en förändring som inte 

bara påverkar kroppen utan hela människans existens. Att vara bärare av bakterien MRSA kan 

upplevas som en personlig katastrof då det har en större påverkan på människan än på bara 

kroppen (Andersson et al., 2010). Dahlbergs (2014) tolkning av livsvärldsbegreppet styrker 

att människan ses som ett liv och existens och inte enbart en kropp. 

 Konsensusbegreppet hälsa är vårdvetenskapens och vårdandets centrala fenomen, begrepp 

och fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) är 

hälsa ett mål inom sjukvården. Med en individanpassad vårdmiljö finns det möjlighet att 

främja hälsa då omgivningen har en direkt påverkan på människans välbefinnande 

(Edvardsson och Wijk, 2014). Begreppet hälsa är ett komplext fenomen och mångtydigt 

begrepp som kan förstås på olika sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Att uppleva hälsa handlar 

om en inre balans och en känsla av jämnvikt kopplat till relationer och livet i det stora 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsan är förenad med hela människan och reflekterar 

människans livssituation med dess upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010; Willman, 2014). 

Hälsa har en djupare innebörd än endast frihet från sjukdom, trots en obotlig sjukdom kan 
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man uppleva hälsa. Människor med svåra sjukdomar kan därför fortfarande uttrycka hälsa då 

hälsa är en kombination av biologiska och existentiella dimensioner. Att uppleva hälsa kretsar 

därför kring det existentiella sammanhanget (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär hur 

människan förstår sig själv, sitt samspel med världen och andra människor. Den existentiella 

problematiken blir tydlig när tillvaron för människor blir övermäktig. En störning i den 

dagliga tillvaron kan därmed ses som ett hot mot själva existensen. 

 Det finns en relevans i att koppla hälsa till patienters upplevelse av isolering då till 

exempel isolering i ett fängelse ses som något skadligt för den psykiska hälsan (Lee & 

Prabhu, 2015). Människor är sociala varelser och isolering innebär att den sociala kontakten 

tas ifrån människan och den dagliga tillvaron rubbas (Dahlberg & Segesten, 2010; Lee & 

Prabhu, 2015). Begreppet hälsa har precis som livsvärldsbegreppet ett fokus på upplevelser 

och dess olika innebörder för olika människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärld 

tillsammans med konsensusbegreppet hälsa kan därför bidra till en djupare förståelse av 

patienters upplevelser då båda begreppen är mångdimensionella och berör hela människan 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärldsbegreppet kopplat till begreppet hälsa används i 

diskussionen för att få nya perspektiv och djupare förståelse kring patienters upplevelse som 

kan bidra till en mer nyansrik diskussion. 

 

6 Metod 

6.1 Design 

Litteraturöversikten är genomförd enligt Friberg (2012). En litteraturöversikt är en 

kunskapsöversikt inom ett specifikt omvårdnadsområde som grundas på befintlig forskning.  

 

6.2 Datainsamling 

Att hitta sökord som generar träffar vid informationssökningar kan vara en utmaning då det 

vardagliga språket inte stämmer överens med databasens ordlista (Östlundh, 2012). Att de 

valda databaserna baseras på det engelska språket kan ge svårigheter i sökprocessen. För att få 

förslag på användbara sökord på engelska så har Swedish MESH använts tillsammans med 

lexikon. Swedish MESH är ett svenskt system där man söker efter medicinska sökord med en 

översättningsfunktion (Karlsson, 2012). Sökningen gjordes utifrån följande sökord: 

Experience, Isolation, Patient, MRSA, Colonisation, Ethical, Nursing, Perception, Impact, 

Patient isolation, Qualitative, View och Barriers. 
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 Databaserna som användes för litteratursökning var följande: CINAHL Complete, 

PubMed, SAGE JOURNALS och MEDLINE with Full Text. Databaserna innehåller främst 

artiklar på engelska som inriktar sig på medicin och omvårdnad och passade därför det valda 

syftet (Karlsson, 2012). Avancerad sökning användes med hjälp av fältsökning då detta var 

tidsparande och kvalitetssäkrande (Östlundh, 2012). En booelsk operator, AND, kombinerades 

med de utvalda sökorden för att knyta ihop sökorden vilket maximerade sökningen. Med hjälp 

av granskning av referenslistor och ämnesord från relevant litteratur gjordes även 

sekundärsökningar.  

 

6.3 Urval 

För att precisera sökningarna vid urvalet så användes avgränsningar i databaserna (Östlundh, 

2012). Avgränsningar som tillämpades var tidsintervallet 1995-2015, human och engelska 

som artikelspråk samt att artiklarna var peer reviewed. Sju av elva artiklar valdes utifrån de 

kriterierna (Bilaga, 1). Tre artiklar hittades utifrån en referenslista och valdes genom en 

sekundärsökning och sökning gjordes på avgränsningar, författarnamn samt sökord (Bilaga, 

2). En artikel skriven på tyska valdes endast utifrån begränsningarna 1995-2015 och human. 

Vid första urvalet så granskades artiklarnas titlar då detta bidrog till en inblick i dess innehåll 

och till fortsatt intresse. Sedan lästes artiklarnas ämnesord och abstrakt för att bedöma 

artiklarnas innehåll och relevans gentemot syftet. Artiklar valdes med fokus på patienters 

upplevelser av att vara isolerad med MRSA. Åtta av studierna valdes utifrån kvalitativ metod 

på grund av relevans till ämnet samt att de har ett fokus i att beskriva, förstå och förklara 

omvårdnadsforskning och människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & 

Wengström, 2013). En av artiklarna var av mixad metod och två av artiklarna var 

tvärsnittsstudier med fokus på ett kvantitativt resultat. En sammanställning gjordes av 

samtliga artiklar (Bilaga, 3). 

 

6.4 Analys 

För att få grepp om artiklarnas innehåll läste författarna artiklarna ett flertal gånger med ett 

fokus på resultatet (Friberg, 2012). På grund av studiers olikheter i resultattexternas 

uppbyggnad så krävdes det att artiklarna lästes i sin helhet. Vidare så analyserades resultatet 

på följande sätt. Artiklarna tilldelades en siffra mellan ett och elva. En sammanställning av 

alla artiklar gjordes för att få en översikt över studiernas resultat. Sammanställningen 

granskades därefter för att få fram artiklarnas nyckelord. Nyckelord markerades med 

markeringspenna för att sedan föras över på ett nytt dokument. Dokumentet skrevs sedan ut 
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och nyckelorden markerades med siffra från tillhörande artikel och klipptes sedan ut med sax. 

Nyckelorden grupperades och sorterades utifrån likheter och skillnader vilket skapade nya 

grupper. Dessa grupper överfördes sedan till ett nytt dokument där de skrevs ihop till en 

fullständig text och skapade teman och underteman vilket var övergripande för det 

sammanställda resultatet.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Under examensarbetet ska reflektion kring etiska överväganden ske (Forsberg & Wengström, 

2013). Det fanns ett kriterium vid urvalet av artiklarna att de skulle innehålla ett etiskt 

godkännande eller etiska övervägande. Samtliga resultatartiklar inkluderade etiska kriterier. 

För att författarna skulle hålla isär attityd och inställning till uppsatsen eftersträvades ett 

vetenskapligt förhållningssätt vilket karakteriseras av objektivitet, systematik och kritiskt 

förhållningsätt (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom att artikelspråket inte är författarnas 

modersmål så har översättningen skett med hjälp av lexikon för att inte modifiera innebörden 

av texten (Trost, 2008). Författarnas förförståelse har medvetandegjorts för att inte grunda 

översikten på förutfattade meningar som kan förvränga resultatet (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

8 Resultat 

Följande fyra huvudteman framträdde ur resultatet som besvarar litteraturöversiktens syfte: 

Inom fyra väggar, Interaktionens innebörd vid isolering, Betydelsen av god information och 

Isoleringsrutiner skapar barriärer i vården.  

 

8.1 Inom fyra väggar 

Den samlade upplevelsen hos patienterna i isolering vid MRSA var negativ (Barratt et al., 

2010; Criddle & Potter, 2006; Goldsack MChem et al., 2014; Hartmann, 2006; Kennedy & 

Hamilton, 1997; Maddeo, 2001; Newton et al., 2001; Oldman, 1998; Skyman et al., 2010; 

Tarzi et al., 2001; Webber et al., 2012). Patienternas negativa upplevelser grundades bland 

annat på att de saknade kontroll och påverkan på sina liv och situation samt att de blev 

beroende av andra i samband med isolering (Barrat et al., 2010; Goldsack MChem et al., 

2014; Hartmann, 2006; Oldman, 1998). Att känna monotoni, uppleva brist på kontroll och att 

inte kunna lämna rummet bidrog till social tillbakadragenhet, känslomässig stress och ångest. 

Patienterna begränsades till det egna rummet och formade känslor av instängdhet (Barratt et 



 
 11 (34) 

 

al., 2010; Hartmann, 2006; Skyman et al., 2010). Att vara begränsad till rummet och känna 

maktlöshet gav känslor av ilska och frustration vilket var de mest framträdande känslorna hos 

patienterna vid isolering (Barratt et al., 2010; Goldsack MChem et al., 2014; Hartmann, 2006; 

Kennedy & Hamiliton, 1997; Tarzi et al., 2001). En ilska som riktades mot både sjukhus, 

personalen samt situationen i sig (Hartmann, 2006). Sorg, förtvivlan, osäkerhet och 

hopplöshet var också känslor som var återkommande hos patienterna i isolering (Hartmann, 

2006; Oldman, 1998).  

 Patienter uttryckte oro kring en påtvingad isolering som ansågs avskärmade (Madeo, 

2001). Patienterna spenderade mycket tid själva i rummet vilket gav tid för reflektion som ett 

fåtal patienter uttryckte var en obehaglig aspekt vid isolering (Oldman, 1998). Isolering 

tillsammans med dess rutiner begränsade patienternas frihet, rättigheter och självständighet 

(Barratt et al., 2010; Goldsack MChem et al., 2014; Hartmann, 2006; Madeo, 2001; Oldman, 

1998; Skyman et al., 2010). Patienter som isolerades visade sig vara signifikant mer 

depressiva och ångestfulla än patienter som inte isolerades (Hartmann, 2006; Madeo, 2001; 

Tarzi et al., 2001; Webber et al., 2012). Depression gjorde att hanteringen av isolering svår då 

den framkallade ett introvert beteende och detta påverkade självkänslan negativt (Hartmann, 

2006; Madeo, 2001; Tarzi et al., 2001; Webber et al., 2012). Vid en långvarig isolering 

upplevde patienterna att de inte kunde kontrollera sina känslor och att de var mer mottagliga 

för ett förändrat humör (Hartmann, 2006; Kennedy & Hamilton, 1997; Madeo, 2001).  

 De patienter som rationaliserade situationen kunde acceptera, avvärja oro och därför 

hantera deras situation bättre (Hartmann, 2006). Patienter som var äldre och hade mer 

erfarenhet av MRSA och isolering accepterade sin situation bättre och hade större förståelse 

(Barratt et al., 2010). Personliga faktorer bidrog till individens upplevelse och hantering av sin 

situation (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Kennedy & Hamilton, 1997; Maddeo, 

2001; Newton et al., 2001; Oldman, 1998; Skyman et al., 2010). Patientens tidigare 

erfarenheter, personliga övertygelser och personlighetsdrag var faktorer som påverkade 

patientens hantering av sin situation. Att ha ett eget rum hjälpte patienterna att hantera sin 

situation då de hade tid för reflektion och kunde upprätthålla sitt privatliv (Barratt et al., 2010; 

Criddle & Potter, 2006; Kennedy & Hamilton, 1997; Maddeo, 2001; Newton et al., 2001; 

Oldman, 1998; Skyman et al., 2010). Trots isolering kunde patienterna se någonting positivt 

med att vårdas i ett enkelrum. Det egna rummet fick patienterna att uppleva större kontroll 

och frihet från rutiner samt en större självständighet (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 

2006; Madeo, 2001; Newton et al., 2001; Oldman, 1998). Integriteten värderades högt av 
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patienterna och enkelrum möjliggjorde detta. Avskildheten bidrog även till tystnad och 

möjlighet att sova. 

 

8.2 Interaktionens innebörd vid isolering 

Isolering tillsammans med dess restriktioner reducerade patienternas möjligheter för 

socialisering och interaktion med andra (Barratt et al., 2010; Goldsack MChem et al., 2014; 

Hartmann, 2006; Madeo, 2001; Oldman, 1998; Skyman et al., 2010). Patienterna upplevde 

sig mindre isolerade om de kunde se och höra andra människor genom att ha dörren öppen 

eller ha någon form av bakgrundsljud, till exempel en radio (Barratt et al., 2010). Att ha 

tillgång till telefon och fönster vid isolering var två viktiga fysiska attribut som bidrog till 

kommunikation (Barratt et al., 2010; Hartmann, 2006; Kennedy & Hamilton, 1997; Oldman, 

1998; Skyman et al., 2010). En utsikt genom ett fönster och telefonsamtal bidrog till kontakt 

med omvärlden, tröst och en känsla av att vara mindre ensam. Den fysiska miljön påverkade 

upplevelsen av isolering, med en liten yta så är de fysiska attributen av stor betydelse för 

interaktionen.  

   Patienter i isolering framhävde betydelsen av besök då de fick patienterna att känna sig 

mindre isolerade, gav tröst och reducerade tristess (Barratt et al., 2010; Hartmann, 2006; 

Madeo, 2001; Oldman, 1998; Webber et al., 2012). Några patienter ansåg att ett enkelrum vid 

isolering bidrog till privatliv som därmed främjade relationer (Kennedy & Hamilton, 1997). 

Dock ansåg de flesta patienter att isoleringen tillsammans med MRSA hade en negativ 

påverkan på relationer. Isoleringen begränsade möjligheten att integrera med familj, vänner 

och vårdpersonal (Barratt et al., 2010; Kennedy & Hamilton, 1997; Webber et al., 2012). 

Besöken påverkades av patienternas och anhörigas rädsla för smittorisk och obekväma 

isoleringsrutiner. Det resulterade i att patienterna undvek fysisk kontakt samt att vänner och 

familj valde att göra kortare besök eller att inte komma alls (Barratt et al., 2010; Goldsack 

MChem et al., 2014; Hartmann, 2006). Vissa patienter skämdes över sin diagnos och valde 

därför att möta sina anhöriga utanför sjukhuset (Webber et al., 2012).  

 

8.3 Betydelsen av god information 

De patienter som var införstådda med anledningen till varför de isolerades gav intryck av att 

vara opåverkade av isoleringen (Barrat et al., 2010; Newton et al., 2001; Skyman et al., 2010; 

Webber et al., 2012). Hur isoleringen påbörjades hade en signifikant betydelse för 

upplevelsen av isolering hos patienterna, speciellt de som flyttades och placerades i isolering 
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utan eller liten förklaring till varför (Criddle & Potter, 2006; Oldman, 1998). Vilken 

information som lämnades och på det sätt den gavs till patienten påverkade också upplevelsen 

då kunskap och förståelse har en känslomässig inverkan (Barratt et al., 2010; Criddle & 

Potter, 2006; Madeo, 2001; Newton et al., 2001; Webber et al., 2012). Patienterna uttryckte 

en önskan om att få information kring varför de isoleras, isoleringens innebörd och vilka 

rutiner som gäller vid isolering. 

 Det framkommer att vårdpersonalen misslyckas att möta patienternas behov genom att inte 

förmedla adekvat information, något som uppfattades som en ignorans gentemot patienten 

(Madeo, 2001; Webber et al., 2012). Patienterna framhävde att dagliga läkarbesök uteblev 

samt spontana besök från personal, lång väntan vid ringningar och obesvarade frågor vilket 

ledde till oro och minskat förtroende (Goldsack MChem et al., 2014; Hartmann, 2006; 

Madeo, 2001; Skyman et al., 2010). Patienterna uttryckte ett behov av att få tid med 

vårdpersonalen, att få svar på sina frågor och att få hjälp och stöd. Vissa patienter uttryckte 

även en önskan av att ha en utomstående samtalspartner vid längre isolering (Barratt et al., 

2010). Ett flertal patienter uppmärksammade ett behov av en förbättrad fortlöpande utbildning 

om MRSA och isoleringsrutiner för vårdpersonal, patienter och besökare (Webber et al., 

2012).  

 

8.4 Isoleringsrutiner skapar barriärer i vården 

Patienterna ansåg att isoleringsrutiner var ett hinder för vårdandet (Barrat et al., 2010; 

Hartmann, 2006; Newton et al., 2001). Patienter uttryckte att isoleringen påverkade 

vårdpersonalens sociala rutiner negativt och försämrade därmed vårdkvalitén (Barratt et al., 

2010; Goldsack MChem et al., 2014; Kennedy & Hamilton, 1997). Att endast vårdas av 

personal med skyddskläder ansågs som distraherande, betungande och som ett besvär för 

patienterna (Barrat et al., 2010; Hartmann 2006; Newton et al., 2001). Ytterligare ett hinder 

för vårdandet var personalens frånvaro samt en utebliven beröring till exempel att läkare inte 

tog i hand. En känsla av att vara annorlunda från andra patienter uttrycktes av flera, något som 

förstärktes genom symboler som till exempel handskar och förkläde som både personalen och 

patienterna var tvungna att bära. 

 Isoleringen och vetskapen kring MRSA och dess smittorisk fick patienterna att känna sig 

smutsiga och därmed stigmatiserade (Barratt et al., 2010; Goldsack MChem et al., 2014; 

Madeo, 2001; Oldman, 1998; Webber et al., 2012). De stigmatiserade känslorna förstärktes av 

isoleringsrutiner såsom skyddskläder och skylt på dörren (Barrat et al., 2010; Madeo, 2001). 
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Att associera sig med att vara smittad av pesten var vanligt hos patienter i isolering då de 

upplevde att de blev behandlade därefter (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; 

Goldsack MChem et al., 2014; Newton et al., 2001). Isoleringen gav därför känslor av oro och 

rädsla för att smitta andra och en ensamhet av att vara smittad (Goldsack MChem et al., 2014; 

Oldman, 1998; Webber et al., 2012).  

 Patienter observerade inkonsekvent följsamhet och bristande respekt för isoleringsrutiner 

hos vårdpersonalen vilket skapade förvirring (Barrat et al., 2010; Hartmann 2006; Webber et 

al., 2012). En förvirring som ledde till känslor av osäkerhet, ilska, stress och frustration mot 

vårdpersonalen och institutionen. Patienter kände en obefogad tyngd att följa isoleringsrutiner 

då vårdpersonal var inkonsekventa. Den vårdpersonal som följde rutinerna konsekvent 

upplevdes ansvarsfulla då de hade respekt för smittspridning av MRSA vilket resulterade i att 

patienterna kände en större trygghet (Barrat et al., 2010; Webber et al., 2012).   

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I vår metoddiskussion kommer vi diskutera och reflektera över vår metod som inkluderar 

datainsamling, urval samt analys. 

 Datainsamlingen, det vill säga artikelsökningarna, gjordes via flera databaser med 

omvårdnadsfokus för att stärka arbetets trovärdighet och att öka chansen att hitta relevanta 

artiklar. För att få relevanta träffar på sökningarna så kombinerades alltid sökningarna med 

sökordet MRSA för att få fram rätt patientgrupp. Sökorden isolation och experience lades till 

vid ett flertal gånger för att knyta an till syftet. Att booelsk operator, AND användes mellan 

sökorden gjorde att sökorden sammankopplades vilket resulterade i att sökningen 

maximerades och gav fler relevanta träffar. Vid svårigheter att hitta nya sökord användes 

synonymer till experience som till exempel View i en ny kombination som gav ytterligare 

träffar. Ethical, barriers, perception och impact var sökord som användes vid 

artikelsökningen men som inte gav ytterligare artiklar. 

    I vårt urval var målet till en början att endast använda kvalitativa metoder men eftersom 

ämnesområdet är begränsat så valdes även två artiklar med kvantitativ metod. Trots 

kvantitativ data bidrog dessa med relevans till ämnet vilket gjorde att fokus på människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden kunde upprätthållas. För att säkerställa artiklarnas 

kvalitet så användes avgränsningen peer reviewed. Båda parter granskade samtliga artiklar 

och som sedan diskuterades och jämfördes, detta för att säkerhetsställa trovärdigheten och 
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vetenskapliga grunden i artiklarna. När svårigheter uppstod i att hitta relevanta artiklar på 

grund av begränsad forskning på ämnet så valdes även en artikel på tyska istället för engelska. 

Med en medveten bristande kunskap inom det tyska språket så användes lexikon extra 

noggrant samt hjälp av en utomstående med tyska språkkunskaper. Dessa språkverktyg ingick 

i vår strategi för att förhindra misstolkningar av resultatet. Det fanns en idé om att begränsa 

urvalet av artiklar till Skandinavien men på grund av begränsad forskning så valdes en öppen 

sökning gällande land. Att de valda artiklarna kommer från olika länder kan ses som en 

problematik då sjukvårdsystem kan se olika ut i olika länder. Därför har vi valt att fokusera på 

artiklar som skriver om samma typ av isolering samt att upplevelser är individuella och kan 

inte speglas till något speciellt sjukvårdsystem. Med ett fokus på upplevelser gör att resultatet 

är tillämpbart i alla länder då inklusive Sverige.  

 Långt in i sökprocessen insåg vi att vårt valda ämne inte hade den kvantitet av forskning 

som vi först trott. Med en lång sökprocess av litteratur och en begränsad tid så fanns de ingen 

möjlighet att bredda syftet eller ändra patientgrupp. Om detta hade upptäckts tidigare hade 

resultatet byggt på flera kvalitetssäkra artiklar. Under arbetets gång har vi insett att man lätt 

blir påverkad av förförståelsen speciellt vid analysen. Genom reflektion och diskussion så har 

vi blivit medvetna om förförståelsen och därför kunnat separera dess påverkan på resultatet. 

Grupphandledningen har också hjälpt till att hålla oss sanningsenliga till resultatet, då 

utomstående har läst och granskat vårt material. Avslutningsvis vill vi lyfta vår styrka i arbetet 

då att arbeta i par varit en tillgång då vi kompletterar varandra med våra olika personligheter 

och erfarenheter.   

 

9.2 Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion väljer vi att diskutera utifrån de fyra teman som framkom i resultatet i 

en sammanhängande text. Fyra teman som bygger på syftet som handlar om patienters 

upplevelse av isolering vid MRSA. Upplevelser som påverkas av miljön vid isolering, 

möjlighet till interaktion, brist på information och isoleringsrutiner. Resultatet diskuteras med 

hjälp av annan relevant litteratur samt Dahlberg (2014) och Dahlberg och Segestens (2010) 

vårdvetenskapliga tolkning av begreppet livsvärld och konsensusbegreppet hälsa då dessa 

begrepp tillför förståelse för vårt resultat.  

 Den samlade upplevelsen av MRSA isolering var negativ och grundades på patienternas 

avsaknad av kontroll och påverkan på livet och situationen. En avsaknad kontroll berodde 

bland annat på att patienterna var beroende av andra i samband med isolering. Boudioni, 
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Hallet, Lora, och Couchman (2015) belyser den emotionella resan av att uppleva maktlöshet 

inom en vårdkontext. De styrker vårt resultat genom att framhäva att människor som vårdas 

på sjukhus med komplexa sjukdomstillstånd och är beroende av daglig vård förlorar kontroll 

över sina liv. Då MRSA faller under smittskyddslagen (SFS 2004:168) så blir det en direkt 

påverkan på patientens självständighet då patienten måste infinna sig i isolering. Detta är en 

situation som patienten inte kan kontrollera då den är uppbyggd på lagar och riktlinjer som 

patienten måste förhålla sig till.  

 Vårt resultat presenterade känslor av ångest och stress samt social tillbakadragenhet som 

ett resultat av brist på kontroll i och med isolering. Dahlberg (2014) framhäver livsvärld som 

den verklighet vi dagligen lever i som omedvetet tas för given i all tanke och handling. Starka 

händelser i livet kan därför vända upp och ner på den dagliga tillvaron och rubba den hållning 

man vanligtvis har till livet. Boudioni et al. (2015) framhäver att bristfällig kommunikation, 

information och stöd var faktorer som i en vårdkontext bidrog till att känna maktlöshet. 

Faktorer som dessa bidrar i sin tur till negativa känslor som förvirring, oklarhet, ångest och 

stress vilket förstärker känslan av maktlöshet. Det är därför av stor vikt att vårdandet fångar 

upp och stödjer patienten som söker efter mening och sammanhang (Dahlberg, 2014).  

 Vårt resultat framhävde att på grund av isolering begränsades patienterna till det egna 

rummet. Miljön vid isolering upplevdes som socialt och fysiskt begränsande vilket påverkade 

det psykiska välbefinnandet. En optimal miljö för återhämtning av hälsa är då patienter får 

vård med ett fokus på helheten, det sociala, psykologiska, andliga och fysiska (Persson et al., 

2015; Edvardsson & Wijk, 2014). Detta kan bekräftas av Dahlberg (2014) som menar att om 

man vårdar med livsvärlden som grund så bemöter man patienter utifrån deras erfarenheter, 

som levd (Dahlberg, 2014). Detta innefattar att man ser människan som fysisk, psykisk, 

existentiell och andlig på samma gång och som också påverkas därefter. Att förstå kroppen 

genom ett helhetsperspektiv ger vårdvetenskapen en vetenskaplig tyngd i både teori och 

praktik vilket ger möjlighet till att förstå människans relation till hälsa och ohälsa, lidande och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Vårt resultat lyfter att enkelrummet och dess fysiska attribut påverkar patientens 

upplevelse vid isolering. I likhet med vårt resultat så lyfter Persson, Anderberg och 

Kristensson Ekwall (2015) vårdrummets miljö och dess utformning som centralt i patientens 

upplevelse. Tidigare forskning styrker även detta då Edvardsson och Wijk (2014) betonar att 

omgivningen alltid haft betydelse för hälsa och vård. Persson et al. (2015) lyfter specifikt att 

ha utsikt från fönster, en egen tv, telefon, radio och dator skapade en mer trivsam miljö och 

vårdupplevelse. Dessa fysiska attribut vinklas istället i vårt resultat som faktorer som 
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främjade kontakt med omvärlden vilket resulterade i att patienter upplevde sig mindre 

isolerade. Samband lyfts mellan god vårdmiljö och en positiv vårdupplevelse dock är det svårt 

att dra en direkt slutsats då studierna utgår från olika syften. Att vårdas i ett eget rum bidrog 

till privatliv och integritet enligt vårt resultat. Detta bekräftar Persson et al. (2015) i deras 

studie där de undersöker patienters upplevelse av att vårdas i ett enkelrum. Deras resultat 

visade att patienter kunde fokusera på sig själva vilket även underlättade patienternas 

återhämtning. Edvardsson och Wijk (2014) har tidigare lyft att vårdmiljön ska främja 

patienternas återhämtning av hälsa. Persson et al. (2015) betonar att patienterna kunde skapa 

sig en personlig miljö i det egna rummet utan störande element vilket gav en känsla av 

trygghet.  

 Besök och möjlighet att integrera med andra hade en stor betydelse för patienters 

upplevelse vid isolering. Livsvärldsteorin handlar inte om individualism, trots att man tar 

hänsyn till det individuella och unika så måste sammanhangen betonas (Dahlberg 2012). 

Varje unik människa lever alltid i ett sammanhang då livsvärlden utgör en värld som delas 

med andra. Människan är en social varelse och det är i livsvärldens sammanhang, tillsammans 

med andra som all mening och innebörder uppstår. Majoriteten av patienterna ansåg att 

isoleringen tillsammans med MRSA hade en negativ påverkan på relationer då möjligheten att 

integrera med familj, vänner och vårdpersonal begränsades. Sheridan et al. (2015) lyfter att 

patienter i allmänhet har en förväntan på en engagerad relation med vårdgivare trots ett 

komplext sjukdomstillstånd. Haugan (2014) förespråkar att en förbättrad interaktion mellan 

patient och sjuksköterska kan främja inre styrka och hälsa hos patienten. Sheridan et al. 

(2015) och Haugan (2014) visar på betydelsen av en god vårdrelation mellan patient och 

vårdgivare. 

 Vårt resultat framhävde att interaktion bidrog till att patienterna upplevde sig mindre 

isolerade samt att besök reducerade tristess och gav tröst. Det framkom dock att besöken var 

få eller uteblev på grund av anhörigas och patienters rädsla för smittorisk samt att 

isoleringsrutiner upplevdes besvärliga. Roidad och Khakoo (2014) hävdar däremot i deras 

enkätundersökning att besöksfrekvensen inte påverkades vid isolering i samband med 

smittsam sjukdom. Besökarna fick kontinuerlig information från vårdpersonalen som därför 

gav en positiv bild och större kunskap kring isolering. Att utbilda patienter och anhöriga ska 

vara en del av det förebyggande arbetet mot smittspridning (Upshaw-Owens och Bailey, 

2012). Detta betonar betydelsen av kommunikation för interaktion mellan vårdpersonalen, 

patienter och besökare i samband vid isolering. 
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 Kommunikation har en signifikant betydelse för patienternas upplevelse av isolering. 

Patienternas upplevelse påverkades av vilken information och på det sätt som den gavs. 

Dahlberg och Segesten (2010) lyfter att existensen därmed också livsvärlden präglas av 

sammanhang och mening. Hur tillvaron uppfattas är beroende på om man ser ett meningsfullt 

sammanhang i den eller inte. De patienter som förstod innebörden av MRSA och isoleringen 

upplevde därför situationen bättre. Kunskap och förståelse har en känslomässig påverkan på 

patienten. Resultatet kan jämföras med Hill et al. (2013) och Boudioni et al. (2015) som också 

framhäver att hur information presenteras till vårdtagaren är avgörande för patientens 

förståelse och upplevelse. De framhäver vikten av att använda sig av en öppen dialog och att 

förenkla komplex hälsoinformation samt att informationen ges utifrån patientens 

förutsättningar. Boudioni et al. (2015) lyfter även att patienter hade större möjlighet att 

påverka sin egen situation när de fick adekvat information och erbjöds god vård.  

 Hill et al. (2013) belyser vikten av att både patient och vårdgivare förstår informationen för 

att sedan kunna behålla och använda den. Patienter har en önskan och behov av att få 

information för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa och leva ett bra liv trots sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Patienterna i vårt resultat upplever dock att vårdpersonalen 

misslyckas med att förmedla adekvat information utifrån patienternas behov vilket gav en 

negativ känslomässig påverkan. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en av 

vårdpersonalens viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap för att främja en god 

vårdupplevelse. Patienter uppmärksammade ett behov av en förbättrad utbildning för 

vårdpersonal, patienter och besökare kring MRSA och isoleringsrutiner då kunskapen var 

bristfälligt. Enligt Robinsson et al. (2014) rekommenderas också en förbättrad utbildning då 

den kan reducera ångest på grund av stigmatisering. Boudioni et al. (2015) lyfter att brist på 

information, kunskap och stöd tillsammans med ineffektiv kommunikation påverkar 

patienters upplevelse.  

 Isoleringsrutiner upplevdes av patienterna som ett hinder för vårdandet. De flesta patienter 

ansåg att isoleringen påverkade vårdpersonalens sociala rutiner negativt och försämrade 

därmed vårdkvalitén. Smittskyddslagen (SFS 2004:168, kap. 1) 9§ lyfter specifikt att 

isolerade patienter ska tas väl hand om. Även tidigare forskning framhäver att skillnader i 

vården inte får förekomma mellan olika patientgrupper (Kalenic et al., 2010). Haugan (2014) 

föreslår genom att utveckla vårdgivarens kompetens inom interaktion och kommunikation så 

kan man främja patienters hälsa samt inspirera professionella vårdgivare när de utför sina 

dagliga vårdrutiner. För att upprätthålla sociala rutiner och främja interaktion mellan patient 

och vårdare påpekar Sheridan et al. (2015) att vårdgivare måste vara villiga att låta sig 



 
 19 (34) 

 

vägledas av patienters behov. Det är viktigt att vårdgivaren inte utgår ifrån egna antaganden 

och föreställningar om sjukdom och behandling.  

 För att upprätthålla patientfokus bör man vårda med livsvärlden som grund (Dahlberg, 

2014). Detta innebär ett fokus på patientens värld då man vill förstå hur hälsa, sjukdom och 

vårdande upplevs av patienten i sitt livssammanhang. Till exempel att vårdare inte bara ser 

rutiner utan också reflekterar utifrån hur patienter upplever dem. Haugan (2014) lyfter att 

sjuksköterskans attityd och beteende är av stor betydelse för interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten samt klimatet på vårdavdelningen. I vårt resultat framkom 

inkonsekvent följsamhet och bristande respekt för isoleringsrutiner hos vårdpersonalen. Enligt 

Upshaw-Owens och Bailey (2012) är det sjuksköterskans ansvar att upprätthålla en respekt 

för de förebyggande åtgärderna vid smittspridning och att förespråka dessa. Samtidigt 

framkom det enligt Seibert et al. (2014), Prieto och Macleod Clark (2005), Wandel et al. 

(2010) och Erasmus (2009) att de finns hinder i vårdmiljön som försvårar det förebyggande 

arbetet för vårdpersonalen som till exempel tillgängligheten av handfat och tidsbrist. 

  Inkonsekvent följsamhet skapade förvirring hos patienter vilket ledde till känslor av 

osäkerhet, ilska, stress och frustration mot vårdpersonalen i vårt resultat. Boudioni et al. 

(2015) lyfter också likvärdiga känslor i och med brist på god sjukvård och behandling vilket 

påverkar värdigheten och respekten hos patienter samt en maktlöshet i vårdsituationen. Denna 

maktlöshet förekom i situationer som innefattade hälsa och säkerhet, hygien och värdighet. 

Patienterna i vårt resultat kände sig smutsiga och stigmatiserade på grund av isoleringsrutiner, 

MRSA- diagnos och dess smittorisk. Robinsson, Edgley och Morell (2014) bekräftar detta då 

sjukdomstillstånd associerade med renlighet är kända för att vara stigmatiserande.  

 

10 Kliniska implikationer  

Bristen på utbildning, interaktion och information hänvisar till betydelsen av god 

kommunikation. Att utbilda all vårdpersonal om MRSA och isolering skulle möjliggöra god 

information till patienter och anhöriga samt en patientsäker vård. Erhållen kunskap resulterar 

därför i att vårdkvalitén och patientens upplevelse förbättras samt främjar möjlighet till 

interaktion. Rummet som är avsatt för isolering ska möjliggöra kontakt med omvärlden för en 

främja patientens välbefinnande. För att skapa en gemensam consensus i vårdpersonalens 

förebyggande arbetet mot smittspridning måste vårdenhetscheferna förespråka normer som 

upprätthåller detta. MRSA kan vara stigmatiserande och isolering begränsande därför bör 

etiska överväganden ingå i den individuella bedömningen i samband med isolering. 
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Sjuksköterskan bör inkludera detta i sin dagliga planering för patienten då detta kan främja 

reflektion kring en etisk problematik. 

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Det finns en begränsad forskning kring patientens upplevelse av isolering vid MRSA. 

Eftersom spridningen av MRSA ökar i världen är ytterligare forskning kring ämnet relevant. 

Genom en större kvantitet forskning på ämnet kan det bidra med evidens och därmed skapa 

en omfattande förståelse för patienternas upplevelser. I praktiken brister vårdpersonalens 

kunskap kring ämnet vilket skapar utvecklingsmöjligheter för ytterligare forskning för att 

undersöka vårdpersonalen kunskapsnivå. En utvecklad forskning kan främja en högre 

vårdkvalité i relation till kunskap vilket i sin tur kan skapa patientsäker vård och bättre 

vårdupplevelse för patienter i isolering.  

 

12 Slutsats 

Att isoleras vid MRSA upplevdes som att bli placerad i en situation utan kontroll vilket 

resulterade i en negativ upplevelse. Att vara isolerad gav patienterna negativa känslor som var 

bidragande faktorer till att utveckla depression. Hur patienten upplever och hanterar 

isoleringen är individuellt och påverkas av yttre och inre faktorer. Patienterna upplevde 

positiva aspekter av att vårdas i ett enkelrum men med rutiner i samband med isolering 

upplevdes rummet som begränsande. Omgivningen och dess fysiska attribut var betydelsefull 

för patienterna i den dagliga tillvaron vid isolering. Information hade en signifikant betydelse 

för patientens upplevelse av isolering vid MRSA. Vårdpersonalen misslyckades att informera 

adekvat information. En bristande information resulterade i sin tur att patientens vårdkvalité, 

möjligheter till interaktion samt förståelse för sin egen situation påverkades. Patienterna 

uppgav också stigmatiserade känslor på grund av MRSA, isolering och dess rutiner.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 

Complete 

Isolation AND Experience AND MRSA 14 Peer Reviewed 

1995-2015 

English 

Human 

5 4 4 

Madeo (2001),  

Newton et al. (2001),  

Goldsack et al. (2014),  

Webber et al. (2012). 

 

CINAHL 

Complete 

Isolation AND MRSA AND Nursing 28 Peer Reviewed 

1995-2015 

English 

Human 

 

4 1 1  

Skyman et al. (2010) 

CINAHL 

Complete 

Isolation AND MRSA AND Qualitative 7 Peer Reviewed 

1995 – 2015 

English 

Human 

6 1 1 

Barratt et al. (2010) 

 

PubMed Experience AND MRSA AND Isolation AND 

colonisation 

3 1995-2015 

Humans 

 

2 1 1 

Hartman (2006) 

MEDLINE 

with Full 

Text 

Patient AND View AND MRSA 15 1995-2015 

English 

Human 

1 1 1 

Kennedy & Hamilton (1997) 
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Bilaga 2. Sökmatris Sekundärsökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 

Complete 

Sökord: Isolated 

Author: Oldman  

Hämtad från: Barratt, Shaban & Moyle (2011) 

referenslista. 

1 Peer Reviewed 

1995-2015 

English 

Human 

1 1 1 

Oldman (1998) 

CINAHL 

Complete 

Sökord: MRSA  

Author: Tarzi 

Hämtad från: Barratt, Shaban & Moyle (2011) 

referenslista. 

 

1 Peer Reviewed 

1995-2015 

English 

Human 

1 1 1 

Tarzi et al. (2001) 

SAGE 

JOURNALS 

Sökord: MRSA 

Author: Criddle 

Hämtad från: Barratt, Shaban & Moyle (2011) 

referenslista. 

8 1995-2015 1 1 1 

Criddle & Potter (2006) 
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Bilaga 3. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Barratt, R., 

Shaban, R., & 

Moyle, W. 

Behind barriers: 

patient’s perceptions 

of source isolation for 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus 

(MRSA). 

2010, 

Nya Zeeland, 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

 

Att undersöka levda 

erfarenheter hos 

patienter i MRSA 

isolering inom 

akutsjukvård i Nya 

Zeeland. 

Kvalitativ metod med en 

tolkande fenomenologisk 

ansats utifrån Heidegger.  

Urval: 10 vuxna patienter 

på ett akutsjukhus med 

MRSA infektion som varit 

under isolering i mer än tre 

dagar. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: utförd enligt van 

Manen. 

Deltagarnas totala upplevelse av isolering vid MRSA var 

huvudsakligen negativ. Dock ansåg majoriteten av 

deltagarna att de fanns positiva aspekter av att få ett 

enkelrum. Tre huvudteman framkom utifrån deltagarnas 

upplevelser: att vara MRSA positiv, vara med andra och 

leva inom fyra väggar. Bakom barriärer är den centrala 

karaktäriseringen av deltagarnas upplevelse som innebär 

att MRSA isoleringen medför hinder för uttrycket av sin 

egen identitet, relationer och påverkan på vårdkvalitén. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Criddle, P., & 

Potter, J. 

Exploring patients’ 

views on colonisation 

with Meticillin-

resistant 

Staphylococcus 

Aureus. 

2006, 

England, 

British Journal 

of Infection 

Control 

Att undersöka 

fenomenet av att vara 

koloniserad med 

MRSA från 

patientens perspektiv. 

Kvalitativ fenomenologisk 

metod. 

Urval: 14 patienter mellan 

18-53 år som varit 

koloniserad av MRSA på 

sjukhus inom 6 månader 

före intervjudagen. 

Datainsamling: 

semistrukturerade och 

inspelade intervjuer. 

Analys:  

Utförd enligt Colaizzi 

Fenomenet av att vara koloniserad med MRSA är 

komplext och därför svårt att beskriva. Patienters 

upplevelser påverkas av många faktorer, personliga 

övertygelser, personlighet och tidigare erfarenheter av 

sjukhus och isolering. Innehållet och tillvägagångssättet av 

information har en enorm effekt på patienters 

uppfattningar. Resultatet visade därför en stor variation på 

patienternas upplevelser vilket kan kopplas till 

komplexiteten och att varje människa är unik. Upplevelsen 

av isolering formades av hur patienterna blev 

introducerade till det. Stigmatisering och utanförskap var 

negativa känslor som framkom medan tystnad och 

integriteten som medföljer ett enkelrum uttrycktes som 

positivt av vissa patienter. 

Goldsack 

MChem, J., 

DeRitter, C., 

Power, M., 

Spencer, A., 

Taylor, C., 

Kim, S., Kirk, 

R., & Drees, 

M. 

Clinical, patient 

experience and cost 

impact of performing 

active surveillance on 

known methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

Aureus positive 

patients admitted to 

medical-surgical units. 

2014,  

USA, 

American 

Journal of 

Infection 

Control 

 

Att undersöka patient 

upplevelser och 

kostnaders påverkan 

av aktiv övervakning 

hos MRSA positiva 

patienter intagna på 

en medicinsk-

kirurgisk enhet. 

 

Mixad metod 

Urval: 211 patienter som 

isolerats till följd av MRSA. 

Datainsamling: 

Enkäter. 

Analys: Framgick inte. 

 

41 % av deltagarna uppgav att MRSA isoleringen hade 

påverkat deras sjukhusvistelse. Patienterna uttryckte 

känslor av oro kring deras MRSA status, stigmatisering, 

försummelse och smittsamhet. Studien framhäver att 

onödig isolering bör undvikas då det är möjligt att minska 

potentiell negativ påverkan på vården och onödig stress för 

patienter.  Resultatet stödjer bevis att använda screening 

program som inriktar sig på patienter med riskfaktorer då 

detta har potential att förbättra vården, patientupplevelsen 

och reducera kostnader då man har möjlighet att undvika 

isolering. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Hartmann, C. Wie erleben Patienten 

die Isolierung wegen 

einer Infektion oder 

Kolonisierung mit 

MRSA? 

 

How do patients 

experience isolation 

due to an infection or a 

colonisation with 

MRSA? 

2006, 

Tyskland, 

Pflegezeitsschri

ft. 

 

Att få inblick i 

upplevelsen hos 

patienten som lider 

av långvarig isolering 

till följd av MRSA. 

Kvalitativ metod 

Urval: 11 Patienter mellan 

36-75 år. 

Datainsamling: 

Narrativa intervjuer. 

Analys: Utförd enligt 

Mayring. 

Resultaten visar att patienter i isolering på grund av MRSA 

upplever av olika skäl en enorm stress. De upplever en 

känsla av att vara fängslade samt känslor av rädsla och 

ilska medan deras framtidsperspektiv är fortfarande oklart. 

För att klara isolering för en obestämd tid så blir 

patienterna mer introverta, trots att de försöker 

rationalisera sin situation. Att bygga eller upprätthålla 

förtroendet kontakt med sjukvårdspersonal är viktigt. 

Enkelrum är inte alltid en påfrestning för patienter, 

eftersom medpatienter kan orsaka ännu högre stress. 

Skyddskläder försvårar ofta för besökare som slutgiltigt 

inte kommer alls eller stanna under en kortare period.  

Kennedy, P., & 

Hamilton, L. 

Psychological impact 

of the management of 

Methicillin- resistant 

Staphylococcus 

Aureus (MRSA) in 

patients with spinal 

cord injury. 

1997,  

England, 

Spinal Cord. 

Att undersöka 

psykologiska 

välbefinnandet hos 

ryggradskadade 

patienter som är 

isolerade till följd av 

att vara MRSA 

positiv.  

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 16 manliga patienter 

med MRSA mellan 18-65 år 

som varit isolerade minst 

två veckor.  

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

Intervjuer samt 

psykometriska instrument. 

Analys: T-test. 

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna. Deltagarna med MRSA kände mer ilska än 

deltagarna som var MRSA negativa. 69 % av deltagarna 

ansåg att rehabiliteringen blivit negativt påverkad av 

isolering. 50 % av deltagarnas humör påverkades. Endast 

en deltagare tyckte att humöret påverkats positivt. 30 % av 

deltagarna tyckte att isoleringen hjälpte att anpassa sig till 

skadan medan 10 % tyckte istället att isoleringen var 

skadlig. 60 % av deltagarna ansåg att deras relationer inte 

påverkades av isolering medan 20 % tyckte att integriteten 

som följd av isoleringen förbättrade deras relationer.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Madeo, M. Understanding the 

MRSA experience 

2001, 

England, 

Nursing Times 

Att beskriva 

upplevelser hos 

patient med MRSA 

som blir vårdad i 

isolering för att 

identifiera strategier 

för att förbättra 

sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ med 

fenomenologisk ansats. 

Urval: 7 patienter, 3 

kvinnor och 4 män mellan 

19 och 72 år. Alla deltagare 

hade MRSA i minst två 

veckor och isolerade. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Enligt Colaizzis 

sju-stegs analys process. 

Fyra kategorier beskriver resultatet kring upplevelser vid 

MRSA isolering. Förståelse och påverkan på besökare, 

hotell eller fängelse, stigma och behandling. Kunskap och 

förståelse kring MRSA hos patienterna varierade, då detta 

var en konsekvens av bristfällig kommunikation från 

vårdpersonal. Det fanns både positiva och negativa 

uppfattningar kring att bli placerad i ett enkelrum. Det var 

uppenbart att isolering var en traumatisk upplevelse vilket 

skulle kunna undvikas om patienter fick tid för att bearbeta 

diagnosen och adekvat information. 

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 undersöka 

uppfattningar hos 

patienter som är 

placerade i isolering 

på grund av MRSA 

infektion. 

Kvalitativ metod 

Urval: 19 patienter, 12 

kvinnor och sju män mellan 

44-87 år som varit isolerade 

mellan tre till 77 dagar.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

ljudinspelning. 

Analys: Innehållsanalys. 

 

Deltagarna uppvisade oklar kunskap kring MRSA och 

ansåg inte att infektionen har stor påverkan på deras liv. 

Trots detta trodde hälften av deltagarna att en MRSA 

infektion var allvarlig. Få deltagare förstod anledningen till 

isolering och barriär vård. Isolering angås ha både fördelar 

och nackdelar. Fördelar såsom integritet, intimitet, större 

frihet från rutiner till exempel gällande besök. Nackdelar 

var minskad uppmärksamhet från vårdpersonal och 

ensamhet. Det fanns även en tanke om att upplevelsen av 

isolering och barriärvård influerade uppfattningen kring 

allvaret av MRSA infektion. 

 

Oldman, T. Isolated cases 1998, 

England, 

Nursing Times 

Att utforska 

patienters och deras 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

upplevelser kring 

isolering. 

Kvalitativ metod 

Urval: Fem patienter som 

varit isolerade mellan fem 

dagar och fyra veckor. 

Fem sjuksköterskor. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: framgick inte. 

Det framkom tre teman i resultatet. Ensamhet och 

stigmatisering av att vara isolerad, enformighet och 

problematik i och med kontroll vid isolering och tid för 

reflektion. Alla patienter förutom en uttryckte en önskan 

av att se och höra andra människor omkring.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Skyman, E., 

Thundberg 

Sjöström, H., 

& Hellström, 

L. 

Patients’ experiences 

of being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated. 

2010, 

Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Att få kunskap kring 

patienters upplevelser 

som fått MRSA 

under sin vårdtid och 

därefter blivit 

isolerad på klinik för 

infektionssjukdomar. 

Kvalitativ metod. 

Urval: Sex patienter, två 

kvinnor och fyra män 

mellan 35-76 år med MRSA 

som varit isolerade i minst 

en vecka. 

Datainsamling: 

Djupgående intervjuer samt 

ljudinspelning. 

Analys: Intersubjektiv 

analys. 

 

Studien kom fram till att patienterna kände sig kränkta 

efter att ha fått MRSA på sjukhuset. Patienterna beskrev 

isoleringen som traumatisk och begränsande samtidigt som 

de kände sig ansvariga för att inte sprida MRSA vidare. 

Patienterna kände att de inte fick vård på samma villkor 

som andra patienter samt bristfällig information kring 

MRSA. Patienterna uttryckte även en sårbarhet i och med 

negativa reaktioner från vårdpersonal, familj och andra 

patienter. 

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 

påverkan av 

sjukhusvård och 

MRSA isolering hos 

äldre vuxna under 

pågående 

rehabilitering utifrån 

ett psykologiskt 

perspektiv. 

  

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval: 22 MRSA positiva 

patienter som tidigare varit 

isolerad i minst två veckor. 

20 MRSA negativa som 

vårdats utanför isolering 

inom rehabilitering över 65 

år. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor samt 

psykometriska instrument. 

Analys: T-test, Chi-

Squared test och Wilcoxon 

Sign test. 

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan grupperna, 

då den isolerade gruppen var mer deprimerad och 

ångestfylld.  Däremot visade båda grupperna mer ilska 

jämfört med andra personer i samhället i samma ålder. 

Resultatet framhävde att de fanns en psykologisk negativ 

påverkan hos de äldre i samband med isolering. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Webber, K., 

MacPherson, 

S., Meagher, 

A., 

Hutchinson, S., 

& Lewis, B. 

The impact of strict 

isolation on MRSA 

Positive Patients: An 

Action-Based Study 

Undertaken in a 

Rehabilitation Centre 

2012, 

Canada, 

Rehabilitation 

Nursing 

Att söka insikter från 

intagna patienter som 

rehabiliteras med 

MRSA för att bättre 

förstå upplevelser av 

MRSA och strikt 

isolering.  

Kvalitativ metod. 

Urval: Nio patienter, 30-70 

år. Fyra patienter valdes för 

en uppföljare i fokusgrupp. 

Isolerade minst en månad. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

Intervjuer samt 

ljudinspelning. 

Analys: Utförd enligt 

Stringer & Genat. 

Några av deltagarna beskrev MRSA utifrån negativa 

upplevelser kring strikt isolering medan andra tycktes 

oberörda och uppskattade enkelrum. Majoriteten av 

deltagarna såg MRSA som en olägenhet i kontext av 

rehabiliteringvård, då detta omöjliggjorde ett deltagande i 

aktiviteter och social interaktion med människor. Strikt 

isolering resulterade i att nästan alla deltagarna kände sig 

deprimerade, stigmatiserade och mer introverta vilket 

bidrog till att hanteringen av MRSA isolering blev svår. De 

flesta deltagare såg en bristfällig kunskap kring MRSA och 

isolering hos vårdpersonal.  

 


