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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Enligt folkhälsomyndigheten har MRSA utvecklats till ett av våra  

största vårdhygieniska problem världen över. Ett vanligt sätt att hantera 

problematiken är att isolera patienter med MRSA, för att minska risken för 

smittspridning. Vid isolering är det viktigt att inte sätta patienten i en 

situation där välbefinnandet och livskvaliteten påverkas till ett lidande. 

Syfte:   Syftet med litteraturöversikten är att ur ett omvårdnadsperspektiv beskriva 

patientens upplevelse av isolering som MRSA medför i vården, likväl som 

gentemot samhället. 

Metod: Litteraturöversikt efter Fribergs (2012) metod. Tjugo artiklar har använts i 

denna litteraturöversikt från databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Resultat: MRSA försätter patienten i isolering såväl i vården som mot gentemot 

samhället. Vissa patienter tar tillfället till att vila upp sig och få en lugn 

stund medan andra upplever isoleringen genom rädsla, tristess och 

stigmatisering. I denna litteraturöversikts resultat framkom fem 

huvudteman och fyra subteman. Huvudteman: Patientens upplevelse vid 

isolering, Patientens isolering från samhället och anhöriga, Screening, 

Information och kunskap om MRSA och Patientens upplevelser av 

förändrat vårdbemötande. Subteman: Miljöns betydelse för patientens 

upplevelse, Känslor som framkallas av isoleringen, Information och 

kunskap och Okunskap. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån vetenskapliga artiklar kopplat till Erikssons 

definition av lidande samt konsensusbegreppet vårdandet. Känslor av hur 

patienterna upplevde isoleringen var det framträdande från resultatet som 

diskuterades. Oro och rädsla för vad omgivningen ska tycka och tänka när 

individen fått MRSA samt hantering av detta kopplat till att bibehålla 

livskvalitet. 
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Abstract 

 

Background: According to the Swedish Public Health Agency, MRSA has become a 

major problem in infection control worldwide. A common way to handle 

the problem is to isolate patients with MRSA to reduce the risk of 

infection. In case of isolation it is important to not put the patient in a 

situation where the welfare and quality of life is affected to a suffering.  

Aim: The aim of the literature study is to describe the patient’s experience of 

isolation in care as well as to society, such as MRSA causes.  

Method: Literature review by Friberg (2012) method. Twenty articles have been 

used in this literature study taken from the databases CINAHL Complete 

and PubMed. 

Results: The insulation on MRSA puts patients in isolation both in health care as 

well as society. Some patients take the opportunity to rest and have some 

quiet time while others experience isolation through fear, boredom and 

stigmatization. The results of this literature study revealed five main 

themes and four subthemes. Main themes: Patients experiences isolation, 

Patient isolation from society and family, Screening, Information and 

knowledge about MRSA and Patients perceptions of care changed 

attitude. Subthemes: The environment significance for the patient 

experiences, Feelings that isolation causes, Information and 

knowledge and No knowledge. 

Discussion: The results were discussed based on scientific articles linked to Erikssons 

definition of suffering and consensus concepts caring. The feeling that 

people experience isolation was appearance from the results that were 

discussed. Anxiety and fear of the environment and handling the situation 

relation to maintaining quality of life. 

Keywords: MRSA, isolation, patients' experiences 
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Inledning 

Vi har uppmärksammat att smittsamma sjukdomar har blivit allt vanligare och känner själva 

att det är något vi behöver lära oss mer om. Under våra VFU-placeringar har vi båda två lagt 

märke till brister i kunskapen hos personalen, när det kommer till hantering och rutiner kring 

smittsamma sjukdomar. Isolering utgör en del av behandlingsstrategin vid smittsamma 

sjukdomar, men bemötandet och upplevelser för patienten som isoleras uppmärksammas inte 

alltid. Vi vill lära oss mer om fenomenet och därigenom minimera det vårdlidande som kan 

uppstå i samband med isolering. Vi har därför valt att fokusera på patienternas upplevelse av 

att bära på Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i vården och samhället. 

Bakgrund 

Staphylococcus aureus 

Bärarskap av Staphylococcus aureus (S.aureus) är vanligt förekommande och kan orsaka 

sjukdom hos många individer. Orsaken till smittan är mikroorganismer som är 

sjukdomsframkallande och har undgått kroppens försvar. Vanliga smittvägar för S.aureus är 

direkt-och indirekt kontakt, genom kroppsvätskor samt livsmedel. Smittsamma sjukdomar 

kan vara livshotande för den enskilt drabbade, men utgör även en stor risk för smittspridning 

till andra individer (Tørseth-Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). 

S.aureus förekommer normalt i näsan och halsen hos omkring 30 % till 50 % av 

befolkningen. De flesta fall av en S.aureus är behandlingsbara medan det finns antibiotika 

resistenta, MRSA. Antibiotika resistens är när bakterier utvecklar motstånd och okänslighet 

mot antibiotika. Resistensen som utvecklas kan leda till en ökad sjuklighet för individ, i värsta 

fall kan de leda till dödlig utgång. Antibiotika används till många sjukdomstillstånd och det är 

därför viktigt att förbrukningen blir ansvarsfull, för att undvika att utveckla resistens 

(Folkhälsomyndigheten, 2015) 

 

MRSA och dess etablering 

MRSA är en allt vanligare förekommande smittsam sjukdom, den är resistent mot penicillin 

och antibiotika, som används vid stafylokockinfektioner (Tørseth-Andreassen et al., 2011). 

Smittspridning av MRSA sker vanligast genom direkt-eller indirekt kontakt, födoämnen, 

medicinteknisk utrustning eller via kroppsvätskor. Patienter som kan tänkas vara MRSA- 

bärare, vårdats i utlandet, tidigare känd bärare eller vistas på vårdavdelningar med kända 
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problem, ska screenas eller odlas enligt rutin. En screen-odling görs för att få fram befintlig 

växt av MRSA. MRSA kan vanligtvis påvisas vid odling av exempelvis sår och sårsekret, 

speciellt om såret har gett upphov till infektion. Vid lågt antal bakterier, som oftast är fallet 

vid bärarskap, kan det vara svårt att få fram ett rättvist provsvar vid en allmän odling i 

normalfloran. Vid sådant fall rekommenderas en screen-odling, det innebär att provet odlas på 

speciella medier för att få fram ett rättvist provsvar. Ett negativt provsvar blir klart inom två 

dygn medan ett positivt svar tar längre tid. Ett positivt svar måste verifieras ytterligare en 

gång med nya labratorietester innan man fattar beslut om det är positivt 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

MRSA-positiva patienter får ett rött kort att presentera inför kommande kontakt med 

sjukvården, vilket kan påverka individens upplevelse av vården. MRSA har länge varit ett 

vårdrelaterat problem och har sedan lång tid tillbaka benämnts som en “sjukhussjuka”. Trots 

att Sverige har en låg förekomst av MRSA, så utgör det ett allvarligt problem för samhället 

och sjukvården (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011). MRSA infektion har samma 

symtom som en vanlig infektion, skillnaden är att det är svårare att bli av med MRSA 

infektionen. Vid fastställande av MRSA utförs odling på infektionsområden. Aktuella 

områden där odling görs är öppna sår eller eksem, instickställen exempelvis Perifier 

venkateter, i näsborrar, i svalg och om patienten bär på urinkateter ska även prover tas där 

(Tørseth-Andreassen et al., 2011). 

Folkhälsomyndigheten skriver i en av sina rapporter att MRSA har utvecklats till ett av 

våra största vårdhygieniska problem världen över (Folkhälsomyndigheten, 2015). Rapporten 

redovisar även att det är en fortsatt ökning av antibiotikaresistenta bakterier under år 2015 

runt om i världen. Ökningen av MRSA beror delvis på den historiska ökningen av antibiotika 

förbrukningen, men också av bristande basala hygienrutiner. Sverige har en låg förbrukning 

av antibiotika i förhållande till andra länder i världen. Att ständigt hindra smittspridning av 

MRSA genom isolering leder de till att förbrukningen av antibiotika minskar 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Under de senaste årtiondena har MRSA brett ut sig över 

större delen av världen, endast ett fåtal länder har kunnat hålla tillbaka smittspridningen. 

Folkhälsomyndigheten menar på att alla länder måste samarbeta för att minska 

smittspridningen ytterligare. Genom att följa basala hygienrutiner på vårdenheterna förebyggs 

infektioner och spridning av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2005). MRSA är den ledande 

antimikrobiella resistenta organismen som ökar intresset hos kliniker världen över. Vid 

sjukhusvård i andra länder finns stor risk att man drabbas av MRSA. Anledningen till ökad 



 
 3 (39) 

 

risk för MRSA i andra länder har delvis att göra med landets ekonomiska förutsättningar, där 

utvecklingsländer fortfarande har en större andel drabbade (Tørseth-Andreassen et al., 2011). 

MRSA leder till att vårdtiderna blir längre och att det blir ökade kostnader för sjukvården. 

Idag, jämfört med tidigare benämning av infektionen, så associeras MRSA som en smitta ute i 

samhället (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Smittskyddslagen 

Smittskyddslagen beskriver att en infektion som är orsakad av MRSA är en allmänfarlig 

smittsam sjukdom. Smittskyddslagen (SFS 2004:168), 3 § definierar smittsam sjukdom som 

en sjukdom som kan vara livshotande. Smittsamma sjukdomar kan komma att bli livshotande 

och bidra till långt lidande för individen. Smittspridningen ska hindras genom att den smittade 

individen blir tilldelade åtgärder. Smittskyddslagen säger att en infektion eller bärarskap av 

MRSA skall anmälas. Vid anmälning skall en smittspårning påbörjas. Att anmäla detta har 

varit lagstadgat sedan år 2000 (Smittskyddslagen, SFS 2004:168). Individer med MRSA skall 

därför isoleras från övriga patienter på vårdenheter för att förhindra smittspridning (Lindahl, 

Skyman & Fryklund, 2009). 

 

Isolering och andra skyddsbarriärer 

Vid misstanke att en individ bär på en smittsam sjukdom är det viktigt att vidta adekvata 

åtgärder omgående, så som isolering. Det är ytterst viktigt att begränsa smittspridningen, dels 

med hjälp av tidig isolering, men också av de huvudsakliga verktyget som är konsekvent 

tillämpning av basala hygienrutiner (Larsson & Åhrén, 2014). Vid isolering placeras den 

utsatta patienten i en enskild sal, men om fler patienter bär på samma mikroorganism, kan det 

hända att dessa individer delar rum tillsammans med varandra. Att hysa två patienter smittade 

av samma mikroorganism i samma vårdrum benämns kohortisolering. Vid isolering skall 

sjuksköterskan följa de lokala riktlinjerna för specifik smittsam sjukdom. När en patient blir 

isolerad grundar det sig i att försöka bryta smittspridningen. Att bli isolerad är en 

skyddsbarriär för smittspridning. En annan skyddsbarriär är basala handhygien som tidigare 

nämnts (Tørseth-Andreassen et al., 2011). Vidare är det viktigt att saker är patientbundna, 

exempelvis så har patienten i isolering mätinstrument som endast används på just den 

enskilda. Att hålla material patientbundet hindrar smittspridning. Avdelningen måste ha 

riktlinjer för vad som är rent respektive orent. Tvätt som är använd ska behandlas på särskilt 

vis även detta för att förhindra smittspridning. Ytor skall rengöras regelbundet samt 
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punktdesinfektion vid läckage av kroppsvätskor ska utföras omgående (Tørseth-Andreassen et 

al., 2011). 

 

Sjuksköterskans förmåga att vårda patienter med MRSA 

Att förhindra smittspridning grundar sig i att tidigt identifiera mikroorganismerna. 

Sjuksköterskans uppgift är sedan att förebygga smittspridning samt förhindra skada hos 

patienten (Socialstyrelsen, 2005). I en studie av Da Silva, De Carvalho, Da Silvia Canini, De 

Almeida Cruz, Simões och Gir (2010) konstaterades det att vårdpersonalens kunskap om 

MRSA är avgörande för att kunna arbeta i förebyggande syfte. Att arbeta förebyggande mot 

smittspridning handlar om att följa bland annat basal handhygien, att använda sig ut av 

handskar och plastförkläde/skyddsrock på vårdenheter (Socialstyrelsen, SOSFS 2015:10). 

Patientens reaktion på sin egen isolering kan komma som en chock, det är därför av vikt att 

sjuksköterskan kan hantera vårdsituationer för att undvika att patienten känner sig kränkt. För 

att patienten ska känna sig trygg i en främmande miljö är det viktigt att sjuksköterskan 

meddelar adekvat information om isoleringen. Det handlar om att inte försätta patienten i en 

situation där välbefinnandet och livskvaliteten påverkas till ett lidande. Sjukvårdspersonal kan 

känna osäkerhet vid hantering av patienter med MRSA. Denna osäkerhet grundar sig i rädslan 

att själv bli smittad men också i okunskap (Thoseth et al., 2011). I studien av Da Silva et al., 

2010 framkom det även att 92,8 % av de deltagande sjuksköterskorna kände oro för att bli 

smittade av MRSA samt att föra smittspridningen vidare. Da Silva et al., 2010 beskriver även 

i studien att bristande information om behovet av att isolera patienter med MRSA var något 

som förekom hos många sjuksköterskor. Att öka sjuksköterskornas kunskap om MRSA 

underlättar mötet med den smittade patienten. Det är av stor betydelse att patienten blir väl 

informerad om vad infektionen innebär, för att förstå isoleringens betydelse.  

 

Problemformulering 

Bärarskap av MRSA kan utsätta patienten för isolering i vårdsituationer likväl som gentemot 

samhället. Isolering gentemot samhället kan handla om okunskap från utomstående. Den 

bristande kunskapen som råder i samhället är stor vilket gör att individer i patientens närhet 

drar sig undan, vilket för patienten innebär att känslan av isolering blir mer påtaglig. Att 

isoleras kan för patienten upplevas som förödande och förstärka känslan av lidande.   
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att ur ett omvårdnadsperspektiv beskriva patientens 

upplevelse av isolering som MRSA medför i vården, likväl som gentemot samhället. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Valet av teoretisk utgångspunkt har grundats på uppsatsämnets syfte, som är att klarlägga och 

belysa patienternas upplevelse av isolering som MRSA medför. Som tidigare nämnts så 

försätter MRSA den drabbade individen i ett lidande. 

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Katie Erikssons omvårdnadsteori beskriver begreppet lidande. Eriksson (1994) menar att 

lidande är något ont som ansätter människan och som får människan att kämpa samt att utstå. 

Att bära på en smittsam sjukdom, i det här fallet MRSA, anses som en konstant kamp mellan 

det onda och det goda. När en person drabbas av en smittsam sjukdom påverkar det både hens 

egen livssituation och det sociala livet. Kampen mot lidandet förklarar Katie Eriksson som en 

plåga för individen, då hen kämpar emot känslan av skam och förnedring inom vården. 

Vårdlidande beskrivs som ett lidande för patienten på grund av felaktighet i vårdandet. Att 

bära på en smittsam sjukdom kan leda till en känsla där individen känner sig utstött både i 

vården och i andra sammanhang, på grund av isoleringen. Eriksson (1994) benämner “Att inte 

vara välkommen”(s.41). Med detta menar hon att kränkning i människans värdighet är något 

som upplevs hos individen som lidande. Det är något som uppstår då individen inte känner sig 

välkommen, eller känner gemenskap med och hos andra i sin omgivning. Att lida innebär 

alltid en kamp då människan alltid bär på rädsla, upplever ångest och oro. Människans 

aktuella livssituation och livssyn påverkar lidandet i olika former (Eriksson, 1994). Varje 

enskild individ har sitt unika lidande och sin unika form, uttryckta på olika sätt. En del 

kämpar för att avlägsna lidandet, andra för att lindra lidandet och det finns de som försöker 

finna dess mening menar Eriksson (1994). Lidandet kan således innebära att människan inte 

kan gestaltal det hen är ämnad för och inte kan förverkliga sitt innersta väsen. Att kränka 

patientens värdighet är att frånta hens möjligheter att helt och fullt vara människa. Kränka 

människans värdighet är att åstadkomma lidande. En känsla av kräkning leder oftast till att 

man drar sig undan från att tala om sitt lidande. Eriksson (1994) nämner olika slags lidande i 

vården, bland annat vårdlidande. Med vårdlidande menar hon den slags lidande som uppstår 
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och upplevs i relation till andra, såsom diskriminering i mötet med vården eller genom 

isoleringen som patienten utsätts för. Alltså, man känner sig inte välkommen. 

 

Konsensusbegreppet vårdande 

De så kallade konsensusbegreppen människa, miljö, hälsa och vårdande är de begrepp som 

forskare inom disciplinen kommit överens om är viktiga att utveckla kunskap om (Bergbom, 

2012). Vårdande har som konsensusbegrepp kopplats till uppsatssyftet. Begreppet vårdande 

redogör för de handlingar som vårdaren initierar och vidtar på en persons vägnar, eller i 

samarbete med individen, till de olika mål och resultat man förväntar vården avses leda till 

(Bergbom, 2012). En vårdhandling som bär med sig vårdande som konsensusbegrepp kan 

även ses som en vårdande handling med ändamål att lindra lidande. Vårdande och omvårdnad 

utgör något mer än vård i betydelse att bota (Söderlund, 2012). Att nå och ha förståelse för 

människors upplevelser framträder en ny värld hos andra, den så kallade “Vårdandets värld”, 

som kännetecknas av en kamp för livet och för att lindra människors lidande (Söderlund, 

2012, s.118).  

 

Metod 

En litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar kring uppsatsämnet har använts som metod 

enligt Friberg (2012). Kvalitativa studier har prioriterats för att skapa en djupare förståelse 

kring patientens livssituation. Med hjälp av kvalitativ metod fördjupas förståelsen av de 

valda fenomen, som berör patienternas upplevelse, livssituation, erfarenhet och/eller behov 

(Segesten, 2012).  

 

Datainsamling 

Databasen CINAHL Complete och PubMed har använts för att söka relevanta vetenskapliga 

artiklar till litteraturöversikten. Sökord som användes var MRSA, isolation, patients, 

knowledge and factors, Methicillin Resistant Staphylococcus, HIV, Care, Strict isolation, 

patients’ perceptions and experience. För att få fram väsentliga artiklar användes orden i olika 

kombinationer (se bilaga 1). Databaserna CINAHL Complete och PubMed har varit 

användbara då de är avsedda för omvårdnad och vårdvetenskaplig forskning (Östlundh, 

2012). Begränsningar har gjorts till artiklar från de senaste tio åren, vilket betyder att 

resultaten grundar sig i modern forskning. Efter den första sökträffen la vi även till fler 

sökord, då antalet sökträffar vart väldigt högt. Sökord som lades till var följande; care, 
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patient, knowledge, facotors, och effects of isolation. Dessa nya sökord kombinerades med de 

gamla sökorden för att kunna få ett mer begränsat resultat. Vid sökningen av artiklarna 

användes även sök-operatörer med ordet AND för att koppla de olika sökorden med varandra. 

Dessa olika sökningar har redovisats i sökmatris 1 (se bilaga 1). Vetenskapliga artiklar som 

framkom i sökresultatet lästes och granskades enligt Fribergs (2012) granskningsmetod för 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Artiklar som valdes hade gått igenom etikgranskning 

samt hade syfte som var väl och tydlig formulerat.  

 

Urval 

Urvalet av sökresultatet skedde genom att först läsa artiklarnas namn, för att se om artiklarna 

var relevanta för arbetet. Med artiklar vars namn var relevanta gjordes en översikt utifrån 

sammanfattningarna och artiklarnas abstracts. Översikten gjordes för att få ett 

helhetsperspektiv inom området, vilket Friberg (2012) kallar för helikopterperspektiv. 

Helikopterperspektivet gör det möjligt att få en översiktbild och ger även möjlighet till att se 

karaktären av studierna inom de valda områdena. Det innebär också en möjlighet att se om det 

finns mest kvalitativa eller kvantitativa studier inom ämnet, ger också möjlighet till att se 

vilka deltagargrupper som är vanligt förekommande (Friberg, 2012).  

Både kvalitativa och kvantitativa studier förekom och är inkluderade i uppsatsen. I 

studierna användes termer såsom, patienter, anhöriga, individer och vårdpersonal. Totalt har 

tolv artiklar använts till resultatet. Artiklarna har varit relevanta och svarat på uppsatssyftet. 

Resultatartiklarnas övergripande innehåll har redovisats i resultatmatrisen (se bilaga 2). 

 

Analys 

Artiklarna har granskats och lästs igenom både enskilt och tillsammans, för att få en större 

förståelse och kunskap kring ämnet. Diskussion har förts oss emellan för att säkerställa att 

resultatet uppfattats likadant. Resultaten har sedan sammanställts, vilket har lett till att olika 

huvudteman och subteman kommit fram. Sammanställning av resultatet har gjorts för att 

lättare kunna skapa en översikt över materialet (Friberg, 2012). En analys har gjorts kring 

studierna, likheter och skillnader har jämförts mellan de olika resultaten i artiklarna. Analysen 

har skapat en helhet av de valda artiklarna. Det har även varit viktigt att beakta om resultatet i 

artiklarna svarade på uppsatssyftet. Som Friberg (2012) nämner har material som har haft 

likheter förts samman för att skapa nya övergripande teman. Förståelsen av de valda artiklarna 

fördjupas som sedan leder fram till en sammanfattning. Artiklarnas resultat har som ändamål 
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använts för att finna olika perspektiv och synvinklar, som har haft betydelse för syftet. När 

analysen av artiklarna var klar var följande steg att presentera det på ett läsbart och tydligt 

sätt. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden och förhållningssätt har beaktats genom att granska de valda 

artiklarnas metod och resultat. Det har även varit viktigt att belysa och beakta författarnas 

olika tolkningar av artiklarna. Artiklar där etiska övervägande har gjorts har använts som 

material till denna litteraturöversikt. För att undvika feltolkningar på grund av språket har vi 

använt oss utav olika översättningsredskap, såsom uppslagsböcker och Svensk MeSH för att 

tydliggöra oklara begrepp. Det har varit viktigt att kunna presentera och sammanfatta 

resultatet av artiklarna så textnära som möjligt, för att därigenom få full förståelse av artikeln 

(Kjellström, 2012). Ett reflekterat och kritiskt förhållningssätt till alla valda artiklar har 

genomsyrats under hela arbetets gång. 

 

Resultat 

Resultatet sammanställdes utifrån följande fem huvudteman: Patientens upplevelse vid 

isolering, patientens isolering från samhället och anhöriga, screening, information, kunskap 

och okunskap om MRSA och förändrad vård samt vårdbemötande. 

Patientens upplevelse vid isolering innehåller två subteman, miljöns betydelse för 

patientens upplevelse samt känslor som framkallas vid isolering. 

Information, kunskap och okunskap om MRSA innehåller även denna två subteman, dessa 

är information och kunskap samt okunskap. 

 

Patientens upplevelse vid isolering 

Miljöns betydelse för patientens upplevelse 

I Webber, Macpherson, Meaghe, Hutchinson och Lewis (2012) studie visade det sig att 

många individer kopplade samman MRSA med strikt isolering. Isoleringen i sig ansågs ofta 

av patienter som ensamt och tråkigt. Isoleringen kunde för vissa patienter ses som ett hinder 

för att umgås med andra, medan andra såg det som en tid för att koppla av. Vissa patienter 

kände sig instängda och begränsade när de inte kunde träffa andra patienter på vårdenheten 

(Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). Besök från anhöriga och tillgång till telefon för att 
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upprätthålla kontakten, var något som fick känslan av isolering att försvinna under en kort 

period. Kontakt med omvärlden fick tiden att gå fortare (Barrat, Shabam & Moyle, 2010). 

Den fysiska miljön förstärkte känslan av isolering trots att patienterna förstod skälet till 

isoleringen. För att göra känslan av isolering mindre påtaglig önskade patienter att ha ett 

fönster eller en dörr för att höra och se andra människor (Barrat et al., 2010). 

 

Känslor som framkallas av isoleringen 

Att vara isolerad vid MRSA visade sig vara en kamp, då följden av isolering resulterade i 

känslomässiga problem för många patienter. Utöver ovannämnda faktorer som påverkar 

patientens upplevelse vid isolering så var även sorg, rädsla och ilska tre centrala känslor. Sorg 

över hur MRSA påverkat deras liv samt relationen till nära och kära (Hill et al., 2013). Rädsla 

för att smitta andra samt rädsla för att bli diskriminerad i vården och samhället, samt ilska 

över att inte kunna påverka situationen. Patientens upplevelse av att känna sig åsidosatt, då 

spontanbesök av vårdpersonal inte är lika vanligt när patienten isolerats från övriga 

vårdtagare, var en återkommande känsla (Skyman et al., 2010). 

I en studie gjord av Barrat, Shaban och Moyle (2011) framkom det att patienters 

upplevelse varierar kraftigt vid isolering av MRSA. Upplevelsen kunde uttryckas som att de 

inte fick samma vård som icke-infekterade patienter, resulterade i en känsla av att bli nekad 

behandling på grund av MRSA (Skyman et al., 2010). Vissa patienter var nöjda med isolering 

för att de ger chans till större integritet, tid för reflektion och utrymme för tystnad. Andra 

patienter kan på grund av isoleringen uppleva ångest, ensamhet, tristess samt stigmatisering. 

Patientens negativa upplevelse vid isolering kan vid de flesta fall kopplas till att patienten 

förlorar en viss kontroll och känner osäkerhet (Abad, Fearday & Safdar, 2010). Patienterna i 

studien menade att de själva väckte skräck i sin närhet, vilket var mycket upprörande. Det gav 

en avsevärd känsla av skuld och skam. Patienterna uttryckte även att frågor till 

sjukvårdspersonalen förblev obesvarade efter sjukhusbesöket. Obesvarade frågor genererade i 

att känslan av övergivenhet förstärktes (Skyman et al., 2010). 

I Webber et al. (2012) studie förstärktes det ytterligare att patienter hade både positiva och 

negativa inställningar till livet, efter att de fått reda på sin diagnos. Vissa patienter anpassade 

sina behov efter MRSA och därigenom påverkades inte livet i sig, eftersom de varken såg 

eller kände bakterien. Vissa patienter upplevde att livet efter diagnosen blivit svårare, känslor 

av osäkerhet och rädsla blev allt påtagligare (Lindberg, Carlsson, Högman & Skytt, 2009). 

Andra ansåg att MRSA var en olägenhet som påverkats deras liv till det negativa. Några 

deltagare beskriver MRSA som en begränsning i livet, att inte kunna leva ett normalt liv. 
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(Lindberg et al., 2009). 

 

Patientens isolering från samhället och anhöriga 

En MRSA infektion kan försätta patienten i isolering i vården, men även i en isolering 

gentemot omgivande samhälle. Isolering från omgivande samhälle grundar sig i utomstående 

individers okunskap om infektionen, vilket kan för patienten vara förödande (Webber et al., 

2012). För många patienter var MRSA något som orsakade stora problem med integrationen. 

Utöver den obefintliga integrationen på sjukhuset, så ansåg patienterna att det även fanns 

olust till att träna i offentliga idrottshallar. Olust fanns även över att vara aktiv på badhus och 

andra allmänna platser. Orsak till olust var att de inte längre ville integrera sig med andra 

individer (Webber et al., 2012). I situationer där individer med MRSA blir isolerade från 

samhället, är det i synnerhet extra viktigt för vården att se patienten som en helhet av kropp, 

själ och ande. Att se människan som en helhet genererar till att försöka stödja patientens 

värdighet. Att se patienten utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer. Det är lätt hänt att 

patientens livskvalité och välbefinnande annars kan äventyras och lidandet bli större än 

nödvändigt (Lindberg et al., 2009). 

Drabbade patienter berättade att de kände skam inför att behöva meddela sin partner om att 

de bär på en smittsam sjukdom (Lindberg et al., 2009). Ett flertal patienten ville därför dölja 

MRSA diagnosen, på grund av rädsla inför vad andra tycker. Sengupta, Rand, Perl och 

Milstone (2011) kom i sin studie fram till att anhöriga till patienter med MRSA kände socialt 

stigma. Många vuxna människor med diagnostiserad MRSA kände oro inför risken att föra 

MRSA vidare till sitt barn (Lindberg et al., 2009). Rädslan inför att diskrimineras, få dåligt 

rykte och dåliga reaktioner på jobbet, av vänner och grannar i sin omgivning var en 

återkommande hos många patienter med MRSA (Lindberg et al., 2009; Webber et al., 2012). 

Patienterna menade att MRSA begränsade den drabbade från att leva ett normalt liv. Hela 

tiden begränsas påverkar relationer till andra individer samt möjligheten att skapa nya 

kontakter (Lindberg et al., 2009). 

 

Screening 

Att screena patienter för MRSA är något som många individer är medvetna om och att 

screening föreligger som vårdrutin när man läggs in på en avdelning. Det visade sig att många 

patienter upplevde screeningen som en trygghet. Det som istället sågs som ett problem, var 

den fysiska upplevelsen inför vad resultatet skulle visa (Currie, Knussen, Price & Reilly, 
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2013). Trots att patienterna var medvetna om att screening för MRSA var en vårdrutin på alla 

avdelningar, så framkom inte all information. Det saknades information om varför screening 

var aktuellt, för vad exakt man tog prover, samt vidare information om vad som skulle hända 

om testet visade sig vara positivt (Gill, Kumar, Todd & Wiskin, 2006). Patienter upplevde att 

de inte blev tillräckligt informerade om vad som skedde i samband med screeningen. 

Vårdpersonalen gav ingen förklaring av vad som hände, vilket ledde till att patienterna var 

tvungna att acceptera läget. Många patienter hade inte hört något om hur provsvaren såg ut 

efter screeningen. Patienterna önskade att de hade fått veta resultatet trots att det var negativt. 

Utan att ha blivit informerade om provsvar hade patienter tolkat resultatet som negativt 

(Currie et al., 2013). 

 

Information och kunskap om MRSA 

Easton, Marwick, Williams, Stringer, McCowan, Davey och Nathwani (2008) kommer i sin 

studie fram till att många människor har hört talas om MRSA. Informationskällor är bland 

annat vänner, TV eller internet. Det saknas dock kunskap om hur överföring sker av MRSA 

samt hur man förebygger och behandlar.  

 

Information och kunskap 

I Robinson, Edgley och Morells (2014) studie där två patienter fick genomgå två olika 

utbildningsverktyg för sin MRSA, visade det sig att både patienter hade regelbunden kontakt 

med specialistsjuksköterska. Förbättring av information om MRSA genom utbildning var 

något som patienterna önskade. Att få ökad kunskap genom föreläsningar visade sig ha 

positiva effekter hos individer med MRSA. Den ökade kunskapen gav patienten en känsla av 

trygghet samt gav bättre förutsättningar till att hantera situationen. Det rådde dock delade 

meningar gällande den önskade informationen som skulle tilldelas. Flertal patient önskade 

mer och bättre information för att öka kunskapen och kunna känna trygghet i sin sjukdom 

(Sengupta et al., 2011). Flertalet patienter som fått information nämnde att den var adekvat 

och tydlig men dessvärre otillräcklig. Upplevelse om att det kunde vara för mycket 

information på en och samma gång uppmärksammades (Lindberg et al., 2009). 

Många patienter beskrev sig tro att avsaknaden av adekvat information, berodde på att 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med information själv (Barrat et al., 2010). 

Sjuksköterska och läkares kompetens om MRSA visade sig påverka patienterna, förvirring 
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hos patienter minskade i samband med att adekvat information gavs av samtlig vårdpersonal 

(Robinson et al., 2014). 

 

Okunskap  

Avsaknaden av kunskap gällande MRSA och dess smittspridning utgör ett hot mot hela 

befolkningen. Majoriteten av individerna vill ha mer information om MRSA. Deltagarna i 

studien var överens om att det finns en del skrämselpropaganda i samband med rapporter om 

MRSA (Abad et al, 2010). I en artikel av Brooks, Shawb, Sharpb och Hay (2008) kom 

författarna fram till att det rådde en viss förvirring hos en stor del av deltagarna, förvirringen 

grundande sig i hur bakterier blir resistenta mot antibiotika. Sambandet mellan egen 

förbrukning av antibiotika kopplat till dess utveckling av resistens. Studien tyder på att det 

finns en osäkerhet bland patienterna gällande konsekvenserna av antibiotikaresistens. För 

vissa individer kunde det ses som ett problem för samhället samtidigt som vissa individer 

försökte förskjuta problemet genom att intala sig att det inte skulle drabba eller påverka dem 

själva. 

 

Patientens upplevelse av förändrat vårdbemötande  

Många patienter upplevde att vården förändrades drastiskt efter att de fått sin diagnos. En 

patient hade fått sitta bland andra patienter i väntrummet med överdriven skyddsutrustning. I 

andra fall kunde sjukvården besöka personerna hemma, för att undvika risk för 

smittöverföring (Lindberg et al., 2009). Många patienter tyckte att de hade blivit behandlade 

på ett speciellt sätt på avdelningen av vårdpersonalen. Läkare undvek att till exempel skaka 

hand med patienterna vid hälsning. Patienterna beskriver att läkarna kunde öppna dörren på 

glänt och pratat genom springan till patienten för att slippa sätta på sig skyddsutrustning. 

Patienterna beskrev att de hade föredragit att läkarna faktiskt kom in och hade sitt samtal 

istället. Att inte kunna ha ett vanligt samtal med läkarna väckte starka känslor (Barrat et al., 

2010). En andel patienter blev påverkade negativt av att inte kunna dela rum med någon 

annan, även att inte kunna blanda sig med andra patienter på avdelningen. I sin helhet 

påverkade det upplevelsen i vården (Barrat et al., 2010). Vissa patienter beskrev att de inte 

kände sig som en mänsklig varelse längre (Webber et al., 2012). Patienterna var väl medvetna 

om hur viktig den basala handhygienen var och var extra observanta på hur vårdpersonalen 

skötte den. Slarvighet med handhygienen var något patienterna hade uppmärksammat. En del 

var besvikna över det svenska vårdsystemet och menar på att personalen inte använder 
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korrekta metoder för att förhindra smittspridning, andra anser att det bara var tillfällig otur 

(Skyman et al., 2010). 

Vårdpersonal uttryckte rädsla för att bli smittad av patienter med MRSA. Det kunde 

uttrycka sig som att vårdpersonal delegerade arbete till kollegor, för att minska risken för att 

själva bli smittad (Lindberg et al., 2009). Faktorer som tidsåtgång för vårdpersonalen att sätta 

på sig skyddsutrustning, sågs som ett hinder och bidragande faktor till att spontanbesök inte är 

lika förekommande hos isolerade patienter (Abad et al., 2010) Skyddsutrustningen samt 

bemötande var något som visade sig få patienterna att känna sig förorenade och skapade, för 

patienten, en känsla av nedvärdering (Barrat et al., 2010). Känslan av att vara smutsig var en 

psykisk påfrestning hos vissa (Lindberg et al., 2009).  

 

Diskussion 

Vi kommer diskutera vald metod och därefter kommer en sammanfattning av resultatet följt 

av en resultatdiskussion som integreras av arbetets teoretiska utgångspunkter. 

 

Metoddiskussion 

Tio resultatartiklar som använts kommer från databasen CINAHL complete, utöver det har tre 

artiklar hämtats från PubMed. Begränsning gjordes till de senaste tio åren vilket genererar i 

modern forskning. Begränsningar gjordes även med artiklar på engelska, abstract available, 

full text och peer reviewed för att minska antal träffar. Artiklarna är skrivna på engelska då 

fördelen med det är att artiklarna blivit publicerade i godkända vetenskapliga tidskrifter. En 

nackdel kan dock vara att artiklarna inte är skrivna på författarens modersmål, översättningen 

kan leda till tolkningsfel. Artiklarna har valts ut genom noggrann läsning av abstrakt. Därefter 

har sammanfattning av artiklarnas resultat gjorts, för att på så sätt ta reda på om de svarar på 

vårt uppsatssyfte. På grund av det engelska språket har engelska ordböcker samt Google 

översätt använts som redskap, för att kunna öka förståelsen i texten. Artiklarnas innehåll har 

analyserats av uppsatsens båda författare, vilket är en styrka då feltolkningar lättare undviks. 

Det fanns många vetenskapliga artiklar inom det specifika ämnet MRSA, vilket resulterade i 

att sökningarna gav många träffar. Artiklar om anhöriga-och vårdpersonalens upplevelser 

hittades, vilket gav oss ett större perspektiv och förhållningssätt till ämnet. Då bara två 

databaser, CINAHL complete och PubMed användes gör att urvalet av sökresultat blir 

begränsat. Fler databaser än dessa två hade kunnat ge oss fler träffar, vilket vi tar med oss till 

nästa gång. Tretton artiklar ingår i resultatet varav nio artiklar är kvalitativa, tre är kvantitativa 
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och en artikel har en mixad design. Vi använder flest artiklar med kvalitativ design vilket är 

en styrka då resultatet i artiklarna fördjupades och svarade på uppsatsens syfte. Kvantitativa 

artiklars resultat kommer från fler antal människor och ger därför en större bredd, men ofta 

mindre djup förståelse kring patienternas upplevda erfarenhet.   

 

Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att patienters upplevelse av isolering varierar 

kraftigt. En observation som gjordes var att de negativa upplevelserna av isolering var till 

andelen fler än de positiva. Exempel på positiva tankar kring isolering var att det gav chans 

till integritet, tid för reflektion samt utrymme för tystnad (Jones, 2010). Andra patienter kunde 

på grund av isoleringen uppleva ångest, ensamhet, tristess och stigmatisering.  

Isolering i samband med MRSA infektionen riskerar inte enbart att försätta patienten i en 

vårdsituation som innebär isolering. Isoleringen riskerar även att ske gentemot samhället. 

Utifrån resultatartiklarna kunde två olika teman av begränsningar för isolering identifieras. De 

fysiska begränsningarna för att hindra smittspridningen på vårdavdelningar samt sociala 

begränsningarna mot anhöriga, vårdpersonal och samhället. Ovannämnda begränsningar leder 

till ett vårdlidande för patienten. Känslan av att inte vara välkommen till följd av att individer 

är rädda för att bli smittade leder till ett lidande för individen (Eriksson, 1994). 

 

Fysiska begränsningar 

De fysiska begränsningarna vid isolering handlar om att individen är isolerad från övriga 

patienter på vårdenheten. För patienten ses oftast isoleringen som ett lidande, men accepteras, 

för att inte riskera att föra smittan vidare till andra individer. Isolering sker mot anhöriga och 

kan uppfattas som väldigt ensamt och påfrestande för den drabbade individen. Detta styrker 

Mozzillo, Ortiz och Miller (2010) i en studie där fem olika personer berättar kort om sina 

upplevelser efter att ha fått diagnosen MRSA. En 37 årig man hade blivit ombedd att flytta ut 

till garaget och leva sitt liv helt avskilt från sin fru och sina barn. Hans barn hade blivit 

tillsagda av mamman i familjen att inte hälsa på pappan och att inte ge kramar och 

pussar.  Det är något som påverkar livskvaliteten då familj och barn är en viktig del av 

mångas liv. Att få strikta reservationer påverkar känslan av att kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt. Pappan upplevde känslomässiga ansträngningar i förhållande till familjen och 

var inte säker på hur länge han skulle klara av att leva isolerad från den (Mozzillo et al, 

2010). För att minska känslan av vårdlidande och instängdhet för den drabbade patienten är 
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det viktigt att tiden för isolering blir så kort som möjligt. Separation från anhöriga och 

omgivningen visade sig vara en av de många negativa effekterna med isoleringen som 

resulterade i ett lidande (Jones, 2010).  

Anhöriga och sjukvårdspersonal bär skyddsutrustning för att skydda sig själva men också 

för att förhindra smittspridning, vilket för många patienter kunde innebära att de kände sig 

smutsiga och stigmatiserade (Jones, 2010). Mozzillo et al., (2010) nämner att många 

människor reagerade negativt så fort de fick höra att de var smittade av MRSA. Det var något 

som hindrade drabbade patienter till att skapa nya relationer, även till att socialisera sig med 

andra. Stigmatiseringen, svårigheterna för att kunna skapa nya relationer, går att koppla till 

Katie Erikssons uttryck om ”att inte vara välkommen”, som leder till ett lidande för individen.  

 

Vårdpersonalen 

Konsensusbegreppet vårdande handlar om att ha förståelse för människors upplevelse 

(Bergbom, 2012). Det är viktigt att vårdpersonalen bemöter patienterna med bland annat 

intresse och engagemang. Vårdpersonalen behöver se patienten som en helhet av kropp, själ 

och ande för att kunna stödja hens värdighet. I resultatartiklarna framkom det att vårdpersonal 

ofta var rädda att själva bli smittade. Med ovanstående nämnt visade de granskade 

resultatartiklarna att vårdpersonalens bemötande av patienten inte motsvarade 

konsensusbegreppet vårdandets innebörd. Vårdpersonal uttryckte rädsla för att bli smittad av 

patienter med MRSA, personalen kunde delegera bort arbete hos den patienten till någon 

annan kollega. Ett flertal läkare undvek också att till exempel skaka hand med patienterna vid 

hälsning eller vid ett vanligt samtal med läkarna vilket väckte starka känslor hos patienten. De 

starka känslor patienterna upplever i dessa situationer kan leda till vårdlidande för patienten. 

Orsaken till vårdlidandet är enligt Eriksson (1994) att patientens förväntningar på 

vårdpersonalen inte uppnås. Patientens upplevelse vid MRSA på sjukhus beskrevs som 

traumatisk men accepterades eftersom att patienterna ville ta sitt ansvar att inte sprida MRSA 

till andra individer. Den utsatthet patienterna känner i dessa sammanhang leder inte till god 

vård och ett lindrat lidande. Åsidosatthet av infekterade patienter visade sig leda till 

skuldkänslor hos vissa sjuksköterskor, då de kände att de inte gav tillräckligt med vård och tid 

till den patientgruppen och att det därför påverkades negativt (Jones, 2010). Enligt Eriksson 

(1994) leder som tidigare beskrivits utebliven vård eller otillräcklig vård till vårdlidande för 

patienten. Dock är det i viktigt att vårdpersonalen inte tillskriver alla patienter ett lidande, då 

vissa patienter upplevde isoleringen som något positivt, en chans till lugn och ro. 
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Stigma och diskriminering visade sig vara genomgående vid isolering av 

infektionssjukdomar. Sjukvårdspersonal behandlade patienter med HIV som isolerades på 

olika sätt (Zukoski & Thorburn, 2009). Patienter kände skam för vad vårdpersonalen hade för 

tankar om dem. Omgivningen och miljön var något som påverkade olika känslor som båda 

patientgrupperna som isolerades upplevde. Patienter menade att miljön vid isolering är 

utformad på ett sätt som gör att känslan av isoleringen blir mer påtaglig. Att ha ett fönster 

eller en dörr öppen för att kunna se och höra andra patienter på avdelningen var önskvärt. Att 

bara se och höra andra patienter kan bli väldigt ytligt, det är därför viktigt är att inte glömma 

bort den icke verbala kommunikationen. Den icke verbala kommunikationen kan 

kännetecknas av att vårdpersonal ger närhet till patienten för att tillfredsställa hens sociala 

behov.  

 

Brist på information 

De fysiska barriärerna som finns vid isolering är till för att hindra smittspridning. Det är av 

största vikt att patienten är väl informerad om detta för att lättare kunna acceptera faktumet. 

Att förbereda patienterna inför isoleringen samt att involvera patienten i sin egen vård, kan 

vara till fördel. Brist på information till patienterna var något som ansågs vara ett problem. 

Patienterna upplevde att det i vissa fall fick dubbla budskap av vårdpersonalen. Avsaknaden 

av information ledde till negativa upplevelser i form av frustration som grundade sig i lidande 

(Duncan & Dealy, 2007). Okunskap om överföring av MRSA och hur man stoppar 

spridningen ledde till att kroppskontakt med anhöriga minskade på grund av rädsla att själva 

bli smittade. Utbildning av patienterna kan underlätta patienternas situation eftersom 

utbildningen förbereder patienterna känslomässigt inför vad som kommer att ske. Patienternas 

avsaknad av information om MRSA visade sig vara så hög som 74,7 % hos inlagda patienter. 

Patienterna hade inte fått information om MRSA och vad det innebar, vilket sannolikt 

resulterade i ytterligare känsla av isolering och ett onödigt lidande (Duncan & Dealy, 2007).  

Informationen till patienterna var dålig då vårdpersonalen inte engagerade patienterna i 

vårdsituationer angående MRSA. Det är viktigt att lägga stor vikt och tid kring isoleringens 

nödvändighet för att öka patientens förståelse för dess betydelse. Bristen på information till 

patienterna identifierades som ett problem, patienterna upplevde att det i vissa fall fick dubbla 

budskap av vårdpersonalen. Detta styrker Jones (2010) i sin studie, då de kom fram till att 

brist på information var ett problem som ledde till ilska och frustration. Ökning av ångest och 

depression i samband med längden av isolering identifierades, resulterade i sin tur till ett ökat 
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lidande (Jones, 2010). Eriksson (1994) menar på att lidande förorsakat av vården är en 

felaktighet i vårdandet. 

 

Sociala begränsningar 

Negativa upplevelser av isoleringen grundade sig på de sociala begränsningarna som uppkom. 

Resultatartiklarna visar att vissa patienter ansåg att konsekvenserna av MRSA var en 

olägenhet som påverkat deras liv till det negativa. MRSA blev en begränsning i livet och att 

inte kunna leva ett normalt liv. Att hela tiden begränsas påverkar relationerna till andra 

individer. Separationen från omgivningen leder till minskade möjligheter att skapa nya 

kontakter (Jones, 2010). Patienter med HIV, där samma omvårdnadsåtgärder såsom isolering 

och stigmatisering vidtogs, upplevde samma sociala begränsningar som patienter med MRSA. 

Dessa begränsningar påverkade deras liv, men främst påverkades relationer till anhöriga 

(Zukoski & Thorburn, 2009). Ett antal patienter anpassade sig och sina behov efter MRSA 

och fann därigenom att det inte påverkade livet lika mycket. Bidragande faktorer till mer 

positiva tankar kring MRSA var att man varken såg eller kände bakterien.  

Infektionen och dess tillhörande isolering kan oftast ses som ett hinder för att umgås med 

andra människor (Jones, 2010). Individer med MRSA kan känna sig utstötta såväl i vården 

som i samhället vilket leder till lidande. Sjuksköterskan bör förbereda patienten inför de 

påfrestningar i samhället som väntar. Förberedelsen skulle underlätta för patienten, och på så 

sätt minska vårdlidandet. (Eriksson, 1994). Det skulle vara bra om samhället i övrigt fick mer 

information för att kunna hantera rädslan för smitta. 

 

Ändrade nära relationer 

Något som visade sig vara gemensamt för personer med MRSA var att deras liv hade ändrats 

drastiskt. Relationer med nära och kära hade även blivit påverkade till det negativa. 

Deltagarna i studien gjord av Mozzillo et al., (2010) nämner att de inte längre hade någon 

nära kontakt med familj och vänner i form av kramar och pussar. Patienten förlorade också en 

viss kontroll. Upplevelsen av isolering visade sig även vara gemensam för den som beskrivs 

för patienter med HIV. De kände även social utstötning från vänner och familj. Utstötningen 

var en aspekt som förstärkte känslan av stigmatisering (Zukoski & Thorburn, 2009). 

Skamsenhet över att behöva berätta för sin partner att man blivit smittad. Flertalet drabbade 

patienter ville försöka dölja sin diagnos. Att dölja diagnosen grundade sig på en rädsla för att 

ingen ville besöka dem, men än större var rädslan för vad andra skulle tycka. Katie Eriksson 

(1994) beskriver individens lidande genom att bland annat tala om kränkning av människans 
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värdighet. Kränkning uppstår när individen inte känner sig välkommen eller känner 

gemenskap med omgivande individer. Att bli åsidosatt i vården kan för många patienter leda 

till ett vårdlidande. Kränkning kan ske vid förutfattade meningar av vårdpersonal och 

anhöriga, även genom känslan av att inte bli tagen på allvar. Eriksson (1994) menar att 

kräkningar genererar vårdlidande för patienten (Walsh & Kowanko, 2002). Att inte känna 

gemenskap vid isolering är i synnerhet något som framkom i resultatartiklarna. Många 

anhöriga drog sig undan. I isoleringsrummet kan patienten varken se eller höra övriga 

patienter och spontanbesök av vårdpersonal var inte vanligt förekommande. Katie Eriksson 

beskriver att lida innebär en kamp då människan alltid bär på en känsla av rädsla, ångest och 

oro. Kopplat till resultaten så beskrev patienterna att känsla av ensamhet, oro, ångest och 

stigmatisering var vanligt förekommande vid isolering. Patienter uttryckte att de inte längre 

kände sig som en mänsklig varelse, ett resultat som går att koppla till Katie Erikssons teori. I 

teorin beskriver hon att kränka patientens värdighet, är att frånta hens möjligheter att helt och 

fullt vara människa.  

 

Okunskap 

Medmänniskors okunskap om MRSA var något som var vanligt förekommande. Okunskapen 

visade sig vara ett stort problem för upplevelsen av isolering i samband med MRSA. Det 

konstaterades i artiklarna att det finns mycket skrämselpropaganda kring MRSA. Patienter 

med andra smittsamma sjukdomar visade sig uppleva samma negativa tankar om huruvida 

information gavs ut (Jones, 2010). Sociala begränsningar på grund av de olika 

omvårdnadsåtgärder såsom isoleringen och stigmatisering som smittan medför var även 

densamma (Zukoski & Thorburn, 2009). Det är viktigt att rätt och tillräcklig information når 

alla individer. Det handlar om att hålla vårdpersonal, patienter, anhöriga och samhället 

informerade för att slippa individer som drar sig undan. Att ha kunskap ökar känslan av 

trygghet för patienten. Mer information kan ges genom utbildning för vårdpersonal och 

patienter. Adekvat information till patienter, anhöriga samt övriga som inte har någon 

anknytning till MRSA är något är och ska förbli aktuellt (Jones, 2010). Ogenomtänkta 

handlingar och brister i skötseln, som grundar sig i okunskap i vårdandet, kan försätta 

patienten i ett vårdlidande.  
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Kliniska implikationer   

I denna studie visar resultatet på att livet förändras drastisk vid ett insjuknande av MRSA. 

Förändringen är förankrad med isoleringen som smittan orsakar. Det visar sig att allmänheten 

inte är väl informerade om vad MRSA innebär och saknar grundläggande kunskapen om 

sjukdomen. Det finns förbättringsområden om hur man skall handskas med sådana 

situationer. När en person diagnostiseras med smittsam sjukdom bör rutiner och riktlinjer 

styra vården. Det är viktigt att vid diagnostisering av MRSA eller vid screening, väl informera 

patienten på ett adekvat och tydligt sätt om innebörden. Det underlättar och ökar individens 

förståelse för sjukdomen och den påföljd som smittan orsakar. Att få patienten involverad i 

sin egen vård underlättar patientens vardag samt ger chans till en bättre livssituation. Att leva 

med MRSA kan vara psykiskt påfrestande, då man konstant lever med rädsla och oro inför att 

smitta andra i sin omgivning. Oro och rädsla grundar sig även i känslan av att diskrimineras 

av andra på grund av infektionen. Det är viktigt att från ett vårdperspektiv kunna förstå 

patienternas upplevelse av att vara smittade av MRSA. Förståelse för patienten situation 

bidrar till att kunna bemöta patienten på bästa möjliga sätt, utan att behöva kränka dess 

värdighet. Det är även av yttersta vikt att ge lika vård till alla individer utan att diskriminera 

olika patienter med olika sjukdomar.  

Konsensusbegreppet vårdande kan kopplas till hur viktig information till patienten är för 

en god vård samt bemötande vid mötet med patienten. Av vår genomgång av artiklar 

framkom också att personalens egen rädsla kan försvåra ett gott vårdande och mynna ut i 

onödigt vårdlidande. Vårdlidande som teoretisk utgångspunkt kopplas till hur bemötande och 

felaktighet i vården bidrar och påverkar människans lidande. Bemötandet är oerhört viktig för 

att individen ska uppnå och uppleva en så positiv vård som möjligt och att kunna bevara sin 

värdighet som människa. 

Med denna litteraturöversikt hoppas vi att utifrån resultatet, kunna bidra till en större 

förståelse hur patienters psykologiska välbefinnande förändras i samband med isolering. 

Målet är att vårdpersonal ska kunna ta del av resultaten. Att kunna belysa och beakta de 

negativa effekterna hos patienter vid isolering, är en viktig del för att framöver kunna 

förbättra patienternas välbefinnande vid isolering. Därigenom kunna förbättra bemötandet i 

vården och få patienten att känna sig trygg och värdig också i samband med MRSA. 
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Förslag till fortsatt forskning          

Det saknas fortfarande information om MRSA både i samhället och på vårdenheter, vilket kan 

vara förödande för patienten. Forskning om patienters psykologiska välbefinnande vid 

isolering är något som redan finns. Det behövs dels mer kunskap om patientens subjektiva 

upplevelser, dels mer kunskap om vårdpersonalens uppfattningar om att vårda patienter som 

är isolerade. Fokus bör vara på att undersöka båda parters uppfattning av situationen för att 

kunna öka förståelsen för varandra. Fortsatt forskning bör leda till att nya metoder utvecklas i 

syfte att undvika negativa effekter för patienter vid isolering. 

 

Slutsats                                                       

Att bli smittad av MRSA innebär att man bär på en smittsam sjukdom som kan spridas både i 

samhället och i den egna omgivningen. Detta innebär att man måste vara extra noggrann med 

hygien för att förhindra smittspridning. För patienterna innebär sjukdomen påfrestningar och 

livsförändringar något som påverkar deras vardag. Att förbereda patienterna inför tiden i 

isolering genom att berätta om de känslor som patienter i isolering ofta beskriver. Det är 

viktigt att belysa nödvändigheten av isolering och den tid som behövs, samt öka förståelsen 

för isoleringens betydelse för patienten. Förberedelser genom utbildning, information om 

sjukdomen och vanliga känslomässiga reaktioner beskrivs vara ett stöd.  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(urval, datainsamling, analys) 

Resultat 

Abad, C., 

Fearday, A., 

& Safdar, N.  

Adverse effects of 

isolation in 

hospitalised 

patients: a 

systematic review 

2010, USA, 

Journal of 

Hospital 

Infection, 76 

Syftet var att ta reda 

på om isolering leder 

till psykiska eller 

fysiska problem för 

patienterna. 

 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: Inlagda patienter som 

isolerades. 

Datainsamling: En systematisk 

översyn där artiklar söktes via 

olika databaser med hjälp av 

sökord "isolering" plus "negativ 

effekt", "psykologiska effekten" 

eller "säkerhet".   

Analys: Data extraherades 

självständigt och bekräftas av 

alla författare använder 

standarddatainsamlingsformulär. 

Resultatet visar att patienternas 

negativa upplevelse vid isolering kan 

vid flesta fall kopplas till att 

patienten förlorar en viss kontroll och 

känner osäkerhet. 

Barratt, R., 

Shaban R., & 

Moyle, W. 

Patient experience 

of source isolation: 

Lessons for clinical 

practice 

 

 

2011, Nya 

Zeeland, 

Journal for the 

Australian 

Nursing 

Profession, 39 

Syftet var att ge en 

sammanställning av 

patienternas 

erfarenhet vid 

isolering av MRSA 

eller andra 

infektionssjukdomar.   

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Forskning som var 

publicerade mellan 1990 och 

2010. sökord var MRSA, 

isolering, källa isolering, 

erfarenhet, uppfattningar och 

psykologiska effekter.  

Datainsamling: 

litteratursökning i Medline, 

CINAHL, PsycINFO och 

Cochrane. 

Analys: Tjugo artiklar 

Resultatet av artikeln tyder på 

patienters erfarenhet av att vårdas 

med MRSA varierar kraftigt. Positiva 

aspekter av isoleringen var patienten 

fick tillfälle till tystnad och tid för 

reflektion medan de negativa 

aspekterna av isolering visade sig 

genom ångest, stress och depression. 

Tristess, stigmatisering och 

frustration var även vanligt 

förekommande. Att ge patienten en 

viss egen självkontroll över 
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identifierades och 

sammanfattades, innehåller 

kategoriserades under fem olika 

teman.  

Ett originalarbete för att dom 

tematiserar andra artiklar 

(metarewied). 

 

isolerings miljön sågs som förslag för 

att minimera de negativa effekterna 

av isoleringen, viktigt var även att ge 

aktuell information och förklaring till 

patienten, detta kan påverka de 

psykologiska välbefinnandet.  
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Barratt, R., 

Shaban, R., & 

Moyle, W 

Behind barriers: 

patients’ 

perceptions of 

source isolation for 

Methicillinresistant 

staphylococcus 

aureus (MRSA). 

2010, Nya 

Zeeland, 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 28 

Syftet var att 

undersöka patienters 

levda erfarenhet av 

MRSA isolering på en 

akut vårdavdelning. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Tio vuxna som hade en 

MRSA infektion och som varit 

isolerade i tre dagar eller mer. 

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer på 

30 minuter.  

Analys: Fenomenologisk. Kort 

sammanfattning gjordes av 

intervjuerna där olika betydelse 

grupperades i olika teman.  

Resultaten visade på att patienterna 

upplevde både negativa och positiva 

aspekter med att vara isolerade men 

den samlade erfarenheten av MRSA 

isolering var negativ. Isoleringen var 

ett hinder för patienternas identitet 

och inter relationer vilket påverkade 

vårdkvalitén.  
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Brooks, L., 

Shaw, A., 

Sharp, D., & 

Hay, A-D. 

Towards a better 

understanding of 

patients’ 

perspectives of 

antibiotic resistance 

and MRSA: a 

qualitative study 

2008, UK, 

Family 

Practice—an 

international 

journal, 25 

Syftet var att 

undersöka 

patienternas 

perspektiv på MRSA 

och förstå hur dessa 

kan ändra 

förväntningarna för 

antibiotikabehandling. 

Metod: kvalitativ. 

Urval: Fokusgrupper. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 

med patienters ändamåls prov 

från låga, mellan- och höga 

konsumtionsgrupper antibiotika. 

Analys: intervjuer spelades in 

och transkriberades ordagrant. 

Olika teman skapades.  

Det rådde osäkerhet om MRSA och 

dess konsekvenser för både individer 

och samhället i stort.  

Currie, K., 

Knussen, C., 

Price, L., & 

Reilly, J. 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus screening as 

a patient safety 

initiative: using 

patients’ 

experiences to 

improve the quality 

of screening 

practices 

2013, 

Scotland, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 23  

Syftet var att 

undersöka patientens 

upplevelse och 

acceptans av att 

undersökas för 

MRSA under sin 

vårdtid på sjukhus. 

Metod: Mixad design, kvalitativ 

och kvantitativ  

Urval: 54 patienter som svarat 

på enkäter och tio patienter som 

intervjuades.  

Datainsamling: Tio patienteter 

intervjuades via telefon och 54 

patienter svarade på enkäter. 

Analys: Undersökning och 

analys genomfördes med hjälp 

av SPSS samt transkribering av 

intervjuerna gjordes. 

Resultaten visade att MRSA 

screening var i stort sett acceptabel 

för patienterna. Både negativa och 

positiva aspekter kom fram. Svaren 

visar att screening förutsatt försäkran 

och genererade förtroende att 

sjukvården tar itu med vårdrelaterade 

infektioner. 

Easton, P-M., 

Marwick, C-

A., Williams, 

F-L., Stringer, 

K., 

McCowan, C., 

Davey, P., & 

Nathwani, D. 

A survery on public 

knowledge and 

perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus 

2008, 

Scotland, 

Journal of 

Antimicrobial 

Chemotherapy, 

63 

Syftet var att fastställa 

kunskap och 

förståelse för MRSA 

hos patienter, 

besökare och 

medlemmar av 

allmänheten. Syftet 

var även att 

Metod: Kvantitativ.  

Urval: Patienter i alla åldrar. 

Datainsamling: Frågeformulär 

och demografisk data samlades 

in. 

Analys: Data kategoriserades 

efter ålder, kön, postnummer. 

Majoriteten kände till vad MRSA var 

för något samt en tredjedel av de som 

svarade på formuläret kände någon 

med MRSA. Vanliga 

informationskällor var tidningar och 

media men även vänner och internet. 

Det konstaterades att handhygienen 
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identifiera olika 

behov i offentliga 

utbildningar i 

samband med MRSA.  

 

var en viktig faktor för att förhindra 

smittspridning. 

Gill, J., 

Kumar, R., 

Todd, J., & 

Wiskin, C.  

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus: awareness 

and perceptions 

2006, United 

Kingdom, 

Journal of 

hospital 

infection, 62  

Syftet var att 

undersöka olika 

nivåer av 

medvetenhet och den 

upplevda risken av att 

insjukna i MRSA 

samt risken att smitta 

andra i omgivningen.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Patienter och 

vårdpersonal på en viss 

avdelning. 

Datainsamling: Anonym enkät 

med 12 frågor där 50 patienter 

och personal fick genomgå.   

Analys: Statistisk analys med 

hjälp av Chi-squared test 

Både patienter och personal visade 

sig ha en hög medvetenhet gällande 

MRSA. Den kunskap de hade visade 

sig även komma från media. 

Hill, J-N., 

Evans, C-T., 

Cameron, K-

A.,  Rogers, 

T-J., Risa, K., 

Kellie, S., 

Richardson, 

M., Anderson, 

V.,  Goldstein, 

B., & Guihan, 

M. 

 

Patient and provider 

perspectives on 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus:A qualitative 

assessment of 

knowledge, beliefs, 

and behavior 

2013, USA, 

The journal of 

Spinal Cord 

Medicine, 36 

Syftet var att bedöma 

vård- 

personalens 

uppfattningar om 

MRSA samt 

utbildnings- 

behov om MRSA. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Vårdpersonal 

Datainsamling:  

Tvärsnittobservation med 

fokusgrupper. 

Analys: inspelningar 

transkriberades ordagrant 

Handhygienen har en större 

betydelse än vad många tror. 

Uppmuntra patienter att tvätta 

händerna ofta. Involvera patienterna 

och uppdatera hela tiden om läget. 

 

Lindberg, M., 

Carlsson, M., 

Suffering from 

meticillin-resistant 

2009, Sweden, 

Journal of 

Syftet var att 

undersöka individers 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna hade MRSA, 

Patienterna kände sig begränsade i 

sitt egna liv då de kände oro för att 
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Högman, M., 

& Skytt, B. 

Staphylococcus 

aureus: experiences 

and understandings 

of colonisation 

hospital 

infection, 73 

erfarenheter och 

förståelser av MRSA 

kolonisation.  

ålder >18 och var bosatta i 

landet.  

Datainsamling: Tretton 

semistrukturerade intervjuer 

med öppna och stängda frågor 

gjordes som spelades in.  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och innehöll en 

latent kvalitativ innehållsanalys 

som skedde i olika steg och som 

ledde till olika teman.  

smitta andra i sin omgivning. Vissa 

patienters yrkesliv blev påverkade i 

samband med MRSA då de kände sig 

diskriminerade Huvudtemat var 

“Otrygg, ensam och invaderad” 

Mötet i vården var också något som 

förändrades.  

Robinson, J., 

Edgley, A., & 

Morell, J.  

MRSA care in the 

community: why 

patient education 

matters 

2014, 

Nottingham, 

British Journal 

of Community 

Nursing, 19 

Syftet var att 

undersöka effekter 

och lämpligheter för 

att tillhandahålla 

förbättrad utbildning 

om MRSA 

behandling.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: Två patienter med 

MRSA  

och en specialistsjuksköterska 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Pilot studie 

Patienter med MRSA var positiva till 

utbildning och föreläsningar om 

MRSA samt regelbunden kontakt 

med specialist sjuksköterska inom 

MRSA, detta ökade deras kunskap 

och trygghet kopplad till deras 

infektion.  

Sengupta, A., 

Rand, C., 

Perl, T., & 

Milstone, A. 

Knowledge, 

Awareness and 

Attitudes Regarding 

MethicillinResistant 

Staphylococcus 

aureus among 

Caregivers of 

Hospitalized 

Children  

 

2011, USA, 

NIH Author 

manuscrip, 

158 

Syftet var att ta reda 

på kunskap, 

medvetenhet och 

attityder hos 

vårdgivare på sjukhus 

där barn vårdas med 

MRSA. 

Metod: Kvalitativ och 

kvantitativ. 

Urval: barn på vårdenhet som 

mellan år 2009 till 2010 var 

koloniserade eller infekterade 

med MRSA. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

med 

barnets vårdnadshavare samt 

enkätfrågor som besvarades av 

både barnen och vårdnads- 

Vårdnadshavarna var rädda att deras 

barn skulle sprida MRSA vidare till 

andra individer. Resultatet visar även 

att det varit förseningar i 

meddelandet av att deras barn burit 

på MRSA. För lite information var 

given, ingen visste hur det skulle 

förhålla sig till infektionen. Mer 

information om MRSA måste ges för 

att få en förståelse hos individerna 

runt omkring i samhället. 
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havarna. 

Analys: 

Kvantitativa data analyserades 

med hjälp av Fishers exakta 

eller Chi-kvadrattest för 

proportion. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

innehållsanalys.  

Skyman, E., 

Sjöström, H-

T., & 

Hellström, L. 

Patients’ 

experiences of 

being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

2010, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences, 24 

Syftet med studien 

var att få kunskap om 

patienters upplevelser 

som var smittade av 

MRSA på sjukhus 

och därefter 

isolerades på kliniken 

för 

infektionssjukdomar. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Sex patienter som blivit 

smittade av MRSA samt blivit 

isolerade 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer med öppna frågor.  

Analys: Intervjuerna spelades in 

och en intersubjektiv analys 

genomfördes 

Studien fann att patienterna kände sig 

kränkt för att ha kontrakterade 

MRSA på sjukhuset och isolering 

beskrevs som traumatiskt. 

Patienterna upplevde att de inte fick 

rehabilitering på samma villkor som 

andra patienter och saknade 

information om MRSA. 

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, 37 

Syftet var att söka 

insikter från 

rehabilitering hos 

patienter med 

Meticillinresistenta 

Staphylococcus 

aureus (MRSA), för 

att bättre förstå deras 

erfarenheter av 

MRSA och 

strikt isolering. 

 

Metod: Kvalitativ 

Forskare och patienter delade 

idéer för att utveckla 

handlingsplaner för att bidra till 

att förbättra stödjande 

rehabilitering 

tjänster för patienter med 

MRSA. 

Urval: Nio patienter deltog i 

intervjuer och fyra deltagit i en 

uppföljning fokus. 

Många såg inte MRSA som ett 

allvarligt tillstånd. Vissa blev 

påverkade av isoleringen medan 

andra uppskattade det. MRSA var en 

stor påverkan på deras rehabiliterings 

vistelsen på flera nivåer. Vissa 

patienter kände sig rädda och 

smutsiga eller stigmatiserade  
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Varje patient hade isolerats i 

minst en månad. 

Alla hade olika 

sjukdomstillstånd och var 

MRSA-bärare 

Datainsamling: 

Semistrukturerad- intervjuer 

som spelades in på band 

Analys: Nio intervjuer spelades 

in och transkriberades.  

 

 


