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Sammanfattning 
Meticillinresistena stafylockocker aureus (MRSA) är ett växande problem världen 
över. Patienter med MRSA behöver vårdas isolerat och detta har visat sig vara 
psykiskt påfrestande. För att motverka negativa upplevelser av isolerad vård är det 
viktigt att veta vad patienter med MRSA som vårdas isolerat upplever. Syftet är att 
belysa upplevelser av isolerad vård hos patienter som bär på MRSA. Studien gjordes 
som en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom fyra 
kategorier: upplevelser av att vara instängd och ensam, upplevelser av bristande 
information, upplevelser av att inte vårdas på lika villkor samt upplevelser av 
stigmatisering. Dessa upplevelser påverkar sjukhusvistelsen för patienter med MRSA 
och kan leda till ett vårdlidande. För att kunna motverka ett vårdlidande hos patienter 
med MRSA är det av stor betydelse att sjukvårdspersonal är medvetna om effekterna 
som isolerad vård kan leda till. Fortsatt forskning behövs för att belysa upplevelser av 
isolerad vård hos patienter som bär på MRSA eftersom det idag finns begränsad 
forskning inom området och patienter med MRSA som kräver isolering är ett ökande 
problem i världen.  
 

 

 

 



 

 

Titel The hospital stay in isolation - Experiences of isolation care 
among patients with MRSA 
 

Author Anna Johansson and Lisa Leijon 
 

Department School of Health and Welfare 
 

Supervisor Lotta Pham, MScN 
 

Examiner Kärstin Bolse, Senior Lecturer, PhD 
 

Period Autumn 2015 
 

Pages 13 
 

Key words Experiences, isolation care, patients with MRSA 

 
Abstract 
Meticillinresistena stafylockocker aureus (MRSA) is a growing problem all over the 
world. Patients with MRSA needs to be cared for in isolation and this is known to be 
pschyologically challenging. To counteract the negative effects of isolation care, it is 
important to understand what patients with MRSA in isolation care are experiencing. 
The aim was to illuminate experiences of isolation care among patients with MRSA. 
The preformed studie was a litterature review based on eight scientific articles. The 
result showed four catagories: experiences of being lonely and trapped, experiences of 
lack of information, experiences of not being treated under equal conditions and 
experiences of stigma. These experiences affect the hospital stay and could lead to a 
suffering due to the hospital care. To counteract this among patients with MRSA it is 
important that hospitalstaff are aware of the effects that isolation care could lead to. 
Further research is needed in order to illuminate the experiences of isolation care 
among patients with MRSA as there is currently limited research in the area, and 
since patients with MRSA that demand isolation care is a growing problem all over 
the world.   
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Inledning 
Isolerad vård är nödvändigt för att motverka smittspridning av smittsamma 
infektioner såsom Meticillinresistenta stafylokocker aureus (MRSA) 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Under de senaste 15 åren har MRSA ökat med cirka 
2000 rapporterade fall i världen. I Sverige har MRSA ökat med cirka 900 
rapporterade fall under samma tidsperiod (Folkhälsomyndigheten, 2015). Vårdtiden i 
isolering kan påverka patienten och det är viktigt att sjukvårdspersonal förstår 
patientens känslor kring att vårdas isolerat för att kunna bemöta dessa känslor 
(Andersson, Lindholm & Fossum, 2011). Det är viktigt för patienter med MRSA och 
anhöriga att få information om hur MRSA sprids, vikten av isolering samt 
hygienrutiner (Seibert, Speroni, Mi Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014). Att vårdas isolerat 
på grund av MRSA kan vara en psykiskt påfrestande upplevelse. I isoleringsrum möts 
patienter med MRSA ständigt av skyddskläder, handskar och munskydd. 
Sjukvårdspersonal måste därför tänka på att stödja patienters känslor och upplevelser 
under vårdtiden i isolering (Barratt, Shaban & Moyle, 2011).  
 
Bakgrund  
Fyra kategorier av vårdlidande 
Enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1987) omfattar vårdandet hela 
människan. Katie Erikssons ledord inom vårdandet är att ansa, leka och lära (Levy 
Malmberg, Eriksson & Lindholm, 2008). Ansa innebär att våga visa kärlek och 
omsorg genom värme, närhet och beröring. Beröring har visat sig ha positiva effekter 
vid tillstånd av ångest och oro och är en viktig del i att ansa vid vårdandet. Leka 
kännetecknas av att ha glädje i omvårdnaden för att uppnå hälsa. När en patient har 
fått ny information kan lekandet bidra till att anpassa informationen och göra 
informationen lättare att hantera och lekandet hör därmed mycket ihop med att lära. 
Det är vårdarens uppgift att göra lärandet lättare och inlärningen är väsentligt för att 
kunna utvecklas. Ett vårdlidande kan uppstå om ansa, leka och lära saknas under 
vårdandet (Eriksson, 1987). Eriksson (1994) delar upp vårdlidandet i fyra kategorier: 
kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt 
utebliven vård. Kränkning av patientens värdighet innebär att patientens rätt till 
självbestämmande fråntas och detta kan uppstå vid ignorans eller slarv från 
sjukvårdspersonal. Om sjukvårdspersonal styr för mycket över patienten kan 
fördömelse skapa ett vårdlidande. Straff kan uttryckas i att sjukvårdspersonal inte ger 
patienten den tid som krävs eftersom sjukvårdspersonal har uppfattat patienten som 
krävande. Maktutövande uppstår när sjukvårdspersonal får patienten att göra något 
som patienten inte valt själv. Utebliven vård är en kategori av vårdlidande som 
uppstår när den vård som krävs inte utförs eller utförs på fel sätt och därmed kränker 
patienten (ibid.). 
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Meticillinresistena stafylokocker aureus i samhället och sjukvården 
Samhällsförekomsten av MRSA ökar i hela världen (Andersson et al., 2011). MRSA 
är en smittsam infektion som är svår att behandla och har därför blivit ett hot mot 
sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2014). Forskning visar att personer som bär på 
MRSA upplever begränsningar i livet på grund av att de är rädda för att sprida MRSA 
vidare. Det kan vara begränsningar som att inte kunna vistas bland folk eller få besök 
av vänner samt känna oro över att vara nära sin partner eller barn. Patienter med 
MRSA känner en oro över anhörigas åsikter angående MRSA (Lindberg, Carlsson, 
Högman & Skytt, 2009). 
 
MRSA är en bakterie som förekommer på huden, i näsan och i svalget. Utvecklingen 
av MRSA skedde främst under 1980-talet och bakterien skiljer sig från vanliga gula 
stafylokocker aureus eftersom bakterien är resistent mot flera antibiotika (World 
Health Organisation, [WHO], 1996). När en bakterie är resistent mot antibiotika 
innebär det att bakteriens uppbyggnad har förändrats, vilket leder till att 
motståndskraft utvecklas mot antibiotika (Centers for Disease Control and Prevention, 
2013). Antibiotikaresistens skapar stora problem eftersom dagens sjukvård är 
beroende av antibiotika (Fridkin et al., 2014). 
 
Riskfaktorer vid MRSA är öppna sår, att bära urinkateter och nedsatt immunförsvar. 
Dessa tillstånd är vanliga hos patienter som vårdas på sjukhus och MRSA har därför 
utvecklats till en vårdrelaterad infektion. MRSA är en dropp- och kontaktsmitta och 
basala hygienrutiner är väsentliga för att motverka smittspridning 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) är MRSA en 
allmänfarlig infektion och personer som bär på MRSA är därför skyldiga att anmäla 
detta. Riktlinjer säger att patienter med MRSA ska vårdas isolerat för att minska 
smittspridning på sjukhus (Cepeda et al., 2005). 
 
Isolerad vård 
Isolering inom hälso- och sjukvård innebär “skydd mot spridande av infektioner 
genom att en person som har en smittsam sjukdom eller är smittbärare tas om hand på 
sådant sätt att andra inte kan smittas” (Nationalencyklopedin, 2015, Isolering, stycke 
1). Isolerad vård har som mål att minska spridning av bakterier samt medföra att 
minsta möjliga antalet personer har kontakt med smittkällan. Isolering på sjukhus 
innebär att patienten med känd eller misstänkt sjukdom/infektion hålls avskild från 
andra patienter. Patienten som behöver vårdas isolerat placeras i isoleringsrum och 
måste följa de restriktioner som gäller vid isolerad vård (Gammon, 1999). Detta kan 
vara restriktioner som att vara tvungen att vårdas i ett enkelrum med egen toalett och 
dusch (Vårdgivarguiden, 2015). 
 
MRSA är en smittsam infektion där isolering krävs och i kombination med strikt 
handhygien är isolerad vård väsentligt för att minska spridning av MRSA på sjukhus 
(Moore et al, 2010). Innan sjukvårdspersonal går in till en patient som vårdas isolerat 
ska händer spritas med handdesinfektion och skyddskläder tas på. Om det finns en 
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smutsig sluss ska sjukvårdspersonal gå ut ur isoleringsrummet genom den smutsiga 
slussen. Skyddshandskar ska tas av först och därefter ska händerna spritas med 
handdesinfektion. Resterande skyddskläder tas sedan av och om skyddskläderna är 
kontaminerade bör dessa slängas i ett sopkärl för riskavfall och därefter ska basala 
hygienrutiner utföras (WHO, 2007).  
 
Omvårdnad vid isolerad vård 
Det är sjuksköterskans omvårdnadsansvar att informera om MRSA, hur det sprids, 
vikten av handhygien samt isolering. Utbildning av patienter och anhöriga kan öka 
förståelsen för hur MRSA sprids samt minska rädslan för MRSA hos både patienten 
och anhöriga (Seibert et al., 2014). Bortsett från att sjuksköterskan ska kunna utbilda 
patienter och anhöriga, är det viktigt att de har en omfattande kunskap om MRSA. 
Forskning visar att sjukvårdspersonal ibland måste bli informerade om MRSA av 
patienter som bär på MRSA, och detta leder till att patienter med MRSA upplever 
stigmatisering på grund av att de konstant blir identifierade med MRSA (Lindberg, 
Carlsson & Skytt, 2014). Patienter med MRSA upplever att sjukvårdspersonal är 
slarviga med basala hygienrutiner, har dålig kunskap om MRSA samt fick patienter 
med MRSA att känna sig åsidosatta (ibid.). Enligt Lindberg et al. (2014) slarvar en 
del sjukvårdspersonal med basala hygienrutiner, medan en del sjukvårdspersonal tar 
riktlinjer kring hygienrutiner till en överdrift och använder mer skyddskläder än 
nödvändigt. Det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om MRSA eftersom 
otillräcklig kunskap har visats leda till reaktioner hos och interaktioner med patienter 
som bär på MRSA som resulterat i ett obekvämt möte med sjukvårdspersonal för 
patienterna (ibid.). 
 
Sjuksköterskor som vårdar patienter med MRSA i isoleringsrum upplever att 
omvårdnaden är mer tidskrävande än vanligt. Under en stressig dag är tiden ett hinder 
och det händer att patienter i isoleringsrum får mindre tid av sjuksköterskan (Seibert 
et al., 2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) menar att sjuksköterskan ska 
upprätthålla en jämlik vård oberoende av sjukdomstillstånd. Enligt Socialstyrelsen 
(2015) innebär jämlik vård att vården ska fördelas och erbjudas på lika villkor för alla 
patienter. Det kan upplevas traumatiskt att vara smittad med MRSA och vårdas 
isolerat och det är därför viktigt för sjukvårdspersonal att vara medvetna om detta och 
lägga mer tid på att stötta patienter med MRSA (Andersson et al, 2011).  
 

Problemformulering 
Andelen patienter med MRSA som kräver isolerad vård ökar. Sjuksköterskans 
omvårdnadsansvar är att lindra lidande. För att kunna medvetandegöra upplevelserna 
av isolerad vård och motverka ett vårdlidande är det av intresse att belysa upplevelser 
av isolerad vård hos patienter som bär på MRSA.    
 

Syfte 
Att belysa upplevelser av isolerad vård hos patienter som bär på MRSA. 
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Metod 
En litteraturstudie genomfördes genom granskning av vetenskapliga artiklar för att få 
en djupare förståelse för det valda syftet (Forsberg och Wengström, 2013). 
 
Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en osystematisk litteratursökning för att få en överblick över det 
valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). En systematisk 
litteratursökning gjordes sedan i databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. Cinahl och 
Pubmed användes eftersom de rekommenderas enligt Forsberg och Wengström 
(2013). Scopus användes eftersom att databasen inriktar sig på omvårdnadsforskning 
och det är enligt Forsberg och Wengström (2013) rekommenderat att använda 
databaser som fokuserar på det valda forskningsområdet. Sökorden valdes utifrån 
syftet och var MRSA, patientisolering och upplevelse. Dessa ord översattes till 
engelska och gav orden MRSA, patient isolation och experience. Formuleringen av 
sökorden varierade i de olika databaserna och detta presenteras i tabell 1, Bilaga A. 
Den booleska operatoren AND användes för att förtydliga vilket samband orden 
skulle ha till varandra samt för att begränsa sökningen (Forsberg & Wengström, 
2013). I Cinahl användes sökorden som fritext eftersom sökning med Cinahl-
Headings endast gav en artikel, som inte var relevant för litteraturstudiens syfte. I 
Pubmed användes sökorden MRSA och patient isolation som MESH-termer. I 
Scoupus användes sökorden som fritext och sökningarna begränsades till 
vetenskapliga artiklar med publiceringsår 2005-2015. I Cinahl och 
Pubmed avgränsades inte årtalet på grund av begränsad forskning inom ämnet. En 
manuell sökning gjordes enligt Forsberg och Wengström (2013) baserad på referenser 
i resultatartikel (Barratt, Shaban & Moyle, 2011). På grund av begränsat resultat 
gjordes ytterligare en sökning i samtliga databaser. I Cinahl användes sökorden MRSA 
och patient isolation återigen som fritext. I Scoups användes MRSA och experience 
som fritext. I Pubmed användes alla tre sökorden som fritext. Inklusionskriterierna 
var, förutom att artikelns resultat skulle vara relevant för litteraturstudiens syfte, att de 
vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt vara peer reviewed 
artiklar. Exklusionkriterierna var vetenskapliga artiklar publicerade för över 15 år 
sedan, upplevelser utifrån barns, föräldrars eller sjuksköterskans perspektiv samt 
vetenskapliga artiklar som fokuserade på andra sjukdomstillstånd i samband med 
MRSA och isolering. 
 
Sammanlagt granskades 644 titlar utifrån syftet. Titlar valdes bort på grund av att de 
inte var relevanta utifrån syftet eller för att de var dubbletter. Sedan lästes 45 abstrakt 
varav 10 vetenskapliga artiklar gick vidare till urval 1. De 10 vetenskapliga artiklarna 
gick vidare till urval 1 eftersom de ansågs vara relevanta för litteraturstudien och 
belyste aspekter som svarade till litteraturstudiens syfte. De vetenskapliga artiklarna 
som valdes bort överensstämde inte med det valda problemområdet och ansågs inte 
vara relevanta att gå vidare till urval 1. Av 10 vetenskapliga artiklar som gick vidare 
till urval 1, var sex stycken kvalitativa artiklar, tre stycken kvantitativa artiklar samt 



 

 5 

en artikel med mixad metod. Valda vetenskapliga artiklar lästes igenom individuellt 
och granskades sedan gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvalitativ respektive kvantitativ metod. 
 
Bedömningsmallen mäter artiklars vetenskapliga kvalitet och genom poängsättning 
som omvandlas till procent graderas de till grad I, grad II eller grad III där grad I 
motsvarar hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Fyra vetenskapliga 
artiklar bedömdes till grad I och var relevanta till litteraturstudiens syfte och de gick 
därför vidare till urval 2. Fyra vetenskapliga artiklar bedömdes till grad II men 
eftersom de bedömdes till en hög procent inom grad II och ansågs vara relevanta till 
litteraturstudiens syfte valdes de vidare till urval 2 ändå. De artiklar som graderades 
till grad II saknade antingen ett tydligt syfte eller hade en otydlig datainsamling eller 
dataanalys. En artikel bedömdes till grad III och en artikel var inte relevant till 
litteraturstudiens syfte och dessa två vetenskapliga artiklar uteslöts därför och gick 
inte vidare till urval 2. Totalt inkluderades åtta vetenskapliga artiklar i 
litteraturstudien.  
 
Databearbetning 
I samband med artikelgranskningen gjordes en artikelöversikt enligt Forsberg och 
Wengström (2013) för varje artikel, dessa presenteras i Tabell 2, Bilaga C. De 
vetenskapliga resultatartiklarna lästes igenom enskilt för att förstå innehållet och 
identifiera deras centrala fynd. De vetenskapliga artiklarnas resultat lästes sedan 
igenom flera gånger för att få en fördjupad förståelse för resultatet. De vetenskapliga 
artiklarnas resultat diskuterades och bearbetades sedan i grupp och det som ansågs 
väsentligt översattes och sammanfattades. I grupp diskuterades slutligen den översatta 
sammanfattningen av de vetenskapliga artiklarnas resultat och dess skillnader och 
likheter kodades. Följande fyra kategorier framkom: upplevelser av att vara instängd 
och ensam, upplevelser av bristande information, upplevelser av att inte vårdas på 
lika villkor samt upplevelser av stigmatisering.  
 

Forskningsetiska överväganden  
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att göra etiska överväganden när 
en litteraturstudie utförs. Forskningsetik är viktigt för att kunna skydda människors 
rättigheter och försvara deltagarna i vetenskapliga studier (Kjellström, 2012). Enligt 
Belmontrapporten (1978) ska forskning tillämpas i överenstämmelse med tre etiska 
principer: göra gott, respekt för personer och rättviseprincipen.  
 
I fem av åtta vetenskapliga resultatartiklar var studierna etiskt godkända. I två 
vetenskapliga resultatartiklar har etiska överväganden gjorts på annat sätt. En 
resultatartikel saknar etisk godkännande, däremot tillämpar tidskriften som artikeln är 
publicerad i etiska riktlinjer som forskare bör följa innan vetenskapligt material 
publiceras (Elsevier, 2015). 
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För att forskning inom humanvetenskap ska vara försvarbar bör forskningen vara till 
nytta för professionen, individen samt samhället (Kjellström, 2012). Samtliga 
vetenskapliga resultatartiklar har lyft fram väsentlig fakta utifrån litteraturstudiens 
syfte. Resultatet är därför av nytta för att bidra med kunskap om upplevelser av 
isolerad vård hos patienter som bär på MRSA. Kunskap utifrån resultatet bidrar till att 
professionen kan få mer förståelse för hur patienter med MRSA upplever att det är att 
vårdas isolerat, vilket kan bidra till ett bättre möte mellan patienter med MRSA och 
professionen.  
    

Resultat 
Upplevelser av att vara instängd och ensam 
Vård i isolering på grund av MRSA påverkar ofta sjukhusvistelsen och kan leda till 
upplevelser av att vara instängd och ensam (Skyman, Thunberg Sjöström & 
Hellström, 2010). Vårdtiden i isolering upplevdes som frustrerande för patienter med 
MRSA och att vara begränsade till ett och samma rum resulterade i att de upplevde en 
känsla av att ha begränsad frihet (Barratt, Shaban & Moyle, 2011). Den instängda 
känslan ökade på grund av att patienter med MRSA alltid fick sitta och äta i 
isoleringsrum istället för att äta bland övriga patienter (Skyman et al., 2010). Miljön i 
rummet var en viktig aspekt. Fönster och tillgång till TV gjorde det lättare att hantera 
ensamheten och vårdtiden i isolering (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010). Om 
det gick att öppna en dörr ut bidrog det till att patienter med MRSA kände att 
isoleringen blev mer hanterbar (Barratt et al., 2011).  
 
Flertalet patienter med MRSA som vårdats isolerat upplevde att de saknade social 
interaktion och upplevde ensamhet (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber, 
Macperhson, Meagher, Hutchinson, & Lewis, 2012). Brist på social interaktion 
resulterade i att det upplevdes svårare att hantera isoleringen. Trots att en del patienter 
med MRSA upplevde ensamhet och saknade social interaktion var känslan av skam 
för stor för att ta emot besök (Webber et al., 2012). Samtidigt upplevdes besök av 
vänner och familj ibland som hjälpsamt för att hantera situationen (Barratt et al., 
2011). Patienter med MRSA upplevde att vårdtiden i isolering kunde leda till oro och 
depression (Catalano et al., 2003; Tarzi, Kennedy, Stone, & Evans, 2001; Webber et 
al., 2012). 
 
Det var en del patienter med MRSA som upplevde isoleringen som positiv. De 
värderade avskildheten som isoleringen innebar, eftersom det gjorde det lättare för 
patienter med MRSA att hantera situationen (Barratt et al., 2011). De upplevde att 
isoleringen ledde till mer frihet och mer integritet (Newton, Constable & Senior, 
2001). 
 
Upplevelser av bristande information 
Patienter med MRSA upplevde att de fick bristande information från 
sjukvårdspersonal angående MRSA (Barratt et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; 
Newton et al., 2001; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). De upplevde att 
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sjukvårdspersonal knappt försökte informera om MRSA (Skyman et al., 2010). 
Många patienter med MRSA upplevde att det saknades information om varför 
isolering var nödvändigt och en del patienter med MRSA trodde att det var för att 
skapa mer lediga rum åt andra patienter på sjukhuset (Newton et al., 2001). Desto mer 
information som tilldelades om MRSA desto lättare upplevde patienter med MRSA 
att de kunde hantera och förstå anledningen till isolering (Criddle et al., 2006).  
 
En del patienter med MRSA hade ingen förståelse för hur de hade kunnat bli smittade 
med MRSA (Skyman et al., 2010). Den information som patienter med MRSA främst 
kände att de saknade var vad MRSA är och hur MRSA sprids, vilka anledningarna är 
till isolerad vård, hur stor risk det är att smitta vänner och familj samt om det är 
möjligt att bli frisk (Criddle et al., 2006). Enligt Skyman et al., (2010) hade patienter 
med MRSA kunskap om vikten av handhygien, framför allt om hur viktigt det var att 
sjukvårdspersonal tillämpade basala hygienrutiner. Patienter med MRSA var 
uppmärksamma på hur sjukvårdspersonal skötte riktlinjer kring basala hygienrutiner. 
Vikten av isolering och skyddskläder för att skydda andra var något som patienter 
med MRSA förstod och respekterade. När patienter med MRSA upplevde att 
riktlinjer kring hygienrutiner vid isoleringsvård inte följdes uppstod dock en oro över 
att MRSA skulle spridas vidare (Barratt et al., 2011). När riktlinjerna inte följdes 
skapades ilska och frustration gentemot sjukvårdspersonal och det fanns funderingar 
kring om det kunde vara sjukvårdens fel att patienter med MRSA hade smittats med 
MRSA (Barratt et al., 2011; Newton et al., 2011). För att patienter med MRSA skulle 
slippa känna ansvar över att behöva förklara MRSA för anhöriga, upplevde de att 
utbildning om MRSA behövde prioriteras och förbättras, så att information från 
sjukvårdspersonal till anhöriga skulle bli tydligare (Webber et al., 2012).  
 
Upplevelser av inte vårdas på lika villkor 
Patienter med MRSA upplevde känslor av att vara smutsiga, förnedrade och skämdes 
över att ha MRSA. Dessa upplevelser grundades i att patienter med MRSA kände att 
vården inte gavs på lika villkor (Skyman et al., 2010). Patienter med MRSA upplevde 
att de inte fick några spontana besök från sjukvårdpersonal och upplevde att de fick 
mindre uppmärksamhet jämfört med andra patienter, vilket resulterade i att patienter 
med MRSA upplevde ignorans från sjukvårdspersonal (Newton et al., 2011; Skyman 
et al., 2010). Det var vanligt att patienter med MRSA upplevde att det tog lång tid att 
få hjälp samt upplevde att de blev annorlunda behandlade av sjukvårdspersonal. 
Patienter med MRSA beskrev att det kändes som att vissa rättigheter hade begränsats 
och att de till viss del hade blivit fråntagna sin frihet (Goldsack et al., 2014). De 
patienter med MRSA som till en början låg inlagda för något annat tillstånd än MRSA 
upplevde att isoleringen begränsade vården och den huvudsakliga behandlingen, 
vilket ledde till att patienter med MRSA upplevde att de inte fick tillgång till lika vård 
jämfört med andra patienter (Skyman et al., 2010)  
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Upplevelser av stigmatisering 
Patienter med MRSA som vårdades isolerat upplevde stigmatisering av MRSA 
(Barratt et al., 2011; Criddle et al., 2006; Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2010; 
Webber et al., 2012). Känslan av stigmatisering gjorde det svårt för patienter med 
MRSA att hantera situationen (Webber et al., 2012). Stigmatisering grundades främst 
i olika riktlinjer gällande isolering som handskar och skyddskläder och detta skapade 
en barriär mellan patienter med MRSA och sjukvårdpersonal. Faktumet av att alltid 
mötas av skyddskläder gav patienter med MRSA en känsla av smittsamhet och att de 
var mindre värda (Barratt et al., 2011). Att se sjukvårdpersonal i skyddskläder gav 
patienter med MRSA känslan av att bli behandlade som om de var orena samt 
behandlade som om de var smittade med pesten (Barratt et al., 2011; Goldsack et al., 
2014).  
 
Synen på sjukvården försämrades eftersom patienter med MRSA upplevde att det var 
förnedrande att sitta utanför akuten och vänta på att få träffa en läkare. Detta var på 
grund av att patienter med MRSA blivit tillsagda att inte vistas i väntrum med andra 
patienter (Skyman et al., 2010). En del patienter med MRSA beskriver hur läkare i 
vissa fall inte ville ta i hand. En annan bidragande faktor till att synen på sjukvården 
försämrades var att läkare ibland, istället för att ta på skyddskläder och gå in till 
patienten för att förklara något, stod i dörren och talade med patienten genom 
dörrspringan (Barratt et al., 2011). 
 
Känslan av stigmatisering resulterade i att sociala interaktioner blev lidande. Patienter 
med MRSA beskrev att de inte ville berätta om MRSA för vänner och familj på grund 
av rädslan över att besöken skulle upphöra. En patient med MRSA vägrade ha 
besökare på rummet och tog bara emot besök utomhus eftersom skammen över att 
vara bärare av MRSA var för stor (Webber et al., 2012).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är begrepp som används 
för att undersöka kvaliteten i vetenskapliga artiklar (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet kommer därför diskuteras utifrån dessa fyra 
begrepp. Förförståelse och erfarenheter kan påverka datainsamling och dataanalys och 
riskera att resultatet begränsas på grund av förutfattade meningar. Genom att vara 
medveten om den förförståelse som finns ökar litteraturstudiens pålitlighet 
(Wallengren & Henricsson, 2012). En av studenterna bakom litteraturstudien har 
arbetat på en infektionsklinik och har erfarenhet av den valda patientgruppen samt 
förförståelse inom problemområdet.  
 
Utifrån syftet formades sökord som ansågs relevanta. Databaserna Cinahl, Pubmed 
och Scoups användes för att söka vetenskapliga resultatartiklar. Dessa tre databaser 
valdes eftersom samtliga innehåller forskning inom omvårdnad, och det ökar därmed 
litteraturstudiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). Endast vetenskapliga 
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artiklar skrivna på engelska valdes till resultatet vilket kan öka trovärdigheten 
eftersom majoriteten av de vetenskapliga artiklarna inom området använder det 
engelska språket. Eftersom forskning inom ämnet var begränsat användes 
tidsbegränsning endast vid en sökning i Scopus för att göra antalet artiklar mer 
hanterbart, utöver detta användes ingen tidsbegränsning. Däremot exkluderades 
vetenskapliga artiklar som var publicerade för över 15 år sedan. Tidsperioden vid 
sökningarna var bred och hänsyn kan behöva tas till att mycket kan förändras på 15 år 
(Forsberg & Wengström, 2013). Anledningen till den breda tidsperioden var att det 
fanns få vetenskapliga artiklar om det valda problemområdet. Detta ger utrymme för 
diskussion om att det valda problemområdet kräver mer forskning. Inklusions- och 
exklusionskriterier användes vid datainsamlingen och för att öka bekräftelsebarheten 
redovisas dessa i litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012). De vetenskapliga 
artiklar som fokuserade på ett specifikt sjukdomstillstånd utöver MRSA exkluderades 
eftersom det inte ansågs relevant till litteraturstudiens syfte. Valda vetenskapliga 
resultatartiklar i litteraturstudien var gjorda i flera olika länder, resultatartiklarna kom 
ifrån Sverige, England, USA, Nya Zeeland och Kanada. Detta kan ge ett bredare 
perspektiv på hur patienter med MRSA upplever att det är att vårdas isolerat runt om i 
världen. De vetenskapliga artiklarna gav liknande resultat och eftersom flertalet av de 
vetenskapliga artiklarna kom från länder med liknande levnadsförhållanden som 
Sverige kan överförbarheten till svensk sjukvård vara möjlig (Wallengren & 
Henricsson, 2012).  
 
Vid sökningarna användes både fritext och ämnesord. Många av sökningarna gav 
dubbletter vilket visade på att sökorden var relevanta och väl kombinerade. Titlar som 
inte svarade på litteraturstudiens syfte valdes bort. Relevanta vetenskapliga artiklar 
skulle därför kunna ha valts bort på grund av titeln. Abstrakt lästes när titeln ansågs 
relevant till litteraturstudiens syfte. Eftersom trunkering inte användes till en början 
gjordes en sökning i efterhand där trunkering användes på sökordet experience. 
Trunkering används för att det kan ge resultat som baseras på olika varianter av 
sökordet (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen gjordes för att försäkra att inga 
vetenskapliga artiklar hade fallit bort på grund av att trunkering till en början inte 
användes. Sökningen gjordes i Cinahl, Pubmed och Scopus, och resulterade i ett 
större antal vetenskapliga artiklar i samtliga databaser. Samtliga titlar lästes igenom 
och det framkom att sökningarna med trunkering inte resulterade i någon ny 
vetenskaplig artikel som var relevant för litteraturstudiens syfte.  
 
Litteraturstudien bestod av fem kvalitativa artiklar, två kvantitativa artiklar samt en 
artikel med mixad metod. Samtliga vetenskapliga artiklar granskades gemensamt 
enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa respektive 
kvantitativ metod. Bedömningsmallen ger utrymme för egna tolkningar, och detta kan 
därmed påverka pålitligheten (Forsberg och Wengström, 2013). Samtliga kvalitativa 
studier stärks av citat och detta anses kunna öka trovärdigheten (Wallengren & 
Henricsson, 2012). Fyra vetenskapliga artiklar granskades till grad I och fyra 
vetenskapliga artiklar granskades till grad II. De vetenskapliga artiklar som 
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graderades till grad II hade antingen ett otydligt syfte, datainsamling eller dataanalys. 
När metoddelen är svår att följa kan studiernas repeterbarhet minska. Studiernas 
resultat var däremot tydligt och det gick att finna det som var väsentligt för 
litteraturstudiens syfte. Eftersom de vetenskapliga artiklarna som graderades till grad 
II låg på gränsen till grad I samt var relevanta för litteraturstudiens syfte, ansågs alla 
vetenskapliga artiklar vara av tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att kunna 
användas i litteraturstudien.  
 
Efter artikelgranskning analyserades valda vetenskapliga resultatartiklar enskilt för att 
sedan sammanställas och diskuteras gemensamt. De vetenskapliga artiklarna lästes 
först igenom enskilt vilket kan resultera i olika perspektiv och synpunkter. Det kan 
dessutom resultera i att resultatet inte färgas av förförståelsen på samma sätt eftersom 
man ser på ämnet både med erfarna och nya ögon. När de vetenskapliga artiklarna 
sedan diskuterades i grupp gav detta en gemensam syn på vad som var väsentligt 
utifrån litteraturstudiens syfte (Wallgren & Henricson, 2012). Flertalet vetenskapliga 
resultatartiklar lyfter fram liknande upplevelser vilket anses öka resultatets pålitlighet 
(Wallengren & Henricsson, 2012). Eftersom samtliga vetenskapliga resultatartiklar 
var på engelska översattes dessa. Det finns risk att viktig fakta faller bort i 
översättningen och skulle därmed kunna minska trovärdigheten.  
 
De 8 vetenskapliga artiklarna som valts till litteraturstudien belyser aspekter som är 
relevanta för litteraturstudiens syfte och har kunnat bidra med information om hur 
patienter som bär på MRSA upplever vårdtiden i isolering, därmed anses 
litteraturstudiens syfte vara uppnått.   
 
Resultatdiskussion 
I litteraturstudien framkom fyra kategorier som ansågs vara de mest framträdande vid 
upplevelser av isolerad vård hos patienter som bär på MRSA. Dessa fyra kategorier 
var upplevelser av att vara instängd och ensam, upplevelser av bristande information, 
upplevelser av att inte vårdas på lika villkor samt upplevelser av stigmatisering.  
 
Tiden i isolering kunde leda till upplevelser av att vara instängd och ensam (Skyman 
et al., 2010). Patienter med MRSA upplevde ofta begränsad frihet på grund av vården 
i isoleringsrum (Barratt et al., 2011). Ytterligare forskning visar att vård i enkelsal har 
tendens att resultera i att patienterna upplever ensamhet och isolering, trots att 
patienterna inte vårdas i ett isoleringsrum (Persson, Anderberg & Kristensson Ekwall, 
2014). Detta tyder på att den huvudsakliga anledningen till ensamhet under 
sjukhusvistelsen är avsaknad av social interaktion, oavsett om patienten vårdas i 
isoleringsrum eller i enkelsal.  
 
Flertalet patienter med MRSA upplevde att sjukhusvistelsen blev mer hanterbar tack 
vare isoleringen eftersom avskildhet från andra patienter ledde till mer frihet och 
integritet (Newton et al., 2001). Detta stärks av annan forskning där avskildhet visat 
sig kunna underlätta tillfrisknande (Persson et al., 2014). Detta tyder på att det är 
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viktigt att som sjukvårdspersonal ha i åtanke att det kan vara en fördel att vara avskild 
från andra under en återhämtningsprocess, eftersom det ger utrymme för patienten att 
fokusera på den egna individen.  
 
En del patienter med MRSA upplevde stor skam över att vara bärare av MRSA vilket 
resulterade i att de inte ville ta emot besök (Webber et al., 2012). Tidigare forskning 
visar att patienter med MRSA upplever en oro över att vänner och familj ska bli 
smittade med MRSA och detta har visat begränsa det sociala i livet (Lindberg, 
Carlsson, Högman & Skytt, 2009). Detta tydliggör vikten av social interaktion för att 
kunna hantera isolering. Det var en fördel att lägga vikt vid miljön i isoleringsrummet. 
Fönster och TV var fördelaktiga aspekter för att kunna hantera isolering och ensamhet 
(Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010). Detta överensstämmer med ytterligare 
forskning där tavlor, fönster, TV och radio var viktigt för miljön i sjukhusrum. Att 
kunna ha med personliga föremål till ett rum bidrar till att rummet blir mindre 
främmande för patienten (Persson et al., 2014). Detta tyder på att det kan vara 
väsentligt att lägga stor vikt på miljön i rummet, för att minska negativa upplevelser 
kring isolering.  
 
Flertalet av resultatartiklarna visar att vårdtiden i isolering medförde känslor av oro 
och depression (Catalano, 2003; Tarzi et al., 2001; Webber et al., 2012). Värme, 
närhet och beröring är centrala delar inom att ansa vid omvårdnad. För att dämpa 
ångest och oro har beröring visat ha stor betydelse (Eriksson, 1987). Eftersom 
riktlinjer vid isolering inte går att förbise krävs det att sjuksköterskan kan visa omsorg 
vid omvårdnaden genom att ansa för att lindra oro och depression.  
 
Litteraturstudien visar att patienter med MRSA upplevde att information från 
sjukvårdspersonal var bristfällig och att sjukvårdspersonal saknade engagemang när 
det gällde att informera patienter med MRSA (Newton et al., 2001; Skyman et al., 
2010). Information var bland det viktigaste inom omvårdnad vid vård av patienter 
med MRSA i isoleringsrum (Barratt et al., 2011; Criddle et al., 2006; Newton et al., 
2001; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Information om MRSA ökade 
förståelsen och bidrog till att patienter med MRSA hanterade isoleringen bättre 
(Criddle et al., 2006). Patienter med MRSA visste i flera fall inte varför isolering var 
nödvändigt och hur smittspridning av MRSA skedde (Newton et al., 2001; Skyman et 
al., 2010). Enligt Eriksson (1987) ansvarar sjukvårdspersonal för att utveckla 
patienternas förståelse genom utbildning, och saknas detta kan ett vårdlidande skapas 
(ibid.). Information är något som ingår i sjuksköterskans omvårdnadsansvar, och 
sjuksköterskan ska kunna informera patienter med MRSA om MRSA, vad det innebär 
att vårdas isolerat och hur MRSA sprids. Genom utbildning kan patienter med MRSA 
få mer förståelse för MRSA och isolering (Seibert et al., 2014). Brist på information 
grundas vanligtvis i otillräcklig kunskap hos sjukvårdspersonal och detta sätter 
patienter med MRSA i en obekväm situation (Lindberg et al., 2014). Detta tyder på att 
det är viktigt att sjukvårdspersonal tar ansvar över att ha den kunskapen som krävs, 
för att sedan kunna föra information vidare genom att utbilda patienter med MRSA. 
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Att ge tydlig information om MRSA och isolering är en väsentlig del av omvårdnaden 
eftersom bristfällig information kan skapa oro hos patienter med MRSA. 
 
Patienter med MRSA reflekterade över om det var sjukvårdens fel att de var smittade 
med MRSA, på grund av otillräckliga hygienrutiner, och detta ledde till ilska och 
frustration (Barratt et al., 2011; Newton et al., 2001). När sjukvårdspersonal slarvar 
med hygienrutiner kränks patientens värdighet och leder enligt Eriksson (1994) till ett 
vårdlidande. Det är sjuksköterskan som ska hindra dessa känslor genom att ansvara 
för att jämlik vård ges till alla patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Riktlinjer verkar inte vara självklara att följa i praktiken och det kan tyda på 
otillräcklig kunskap om hur MRSA sprids. Genom att ha kunskap om hur MRSA 
sprids och vilka riktlinjer som gäller kan sjuksköterskan tillämpa en jämlik vård. 
Detta kan resultera i att sjuksköterskan undviker att kränka och förnedra patienter 
med MRSA på grund av överdrivna hygienrutiner. 
 
Patienter med MRSA upplevde att vården inte gavs på lika villkor vilket bidrog till en 
känsla av förnedring och att behandlas annorlunda (Skyman et al., 2010). 
Litteraturstudiens resultat visar att patienter med MRSA saknade spontana besök och 
uppmärksamhet från sjukvårdspersonal (Newton et al., 2001; Skyman et al., 2010). 
Patienter med MRSA upplevde att de fick vänta länge på att få hjälp samt att de hade 
begränsade friheter och rättigheter (Goldsack et al., 2014). Detta ledde till en känsla 
av att vara ignorerad (Newton et al., 2001; Skyman et al., 2010). Enligt Eriksson 
(1994) kan ett vårdlidande skapas om sjukvårdspersonal ignorerar en krävande 
patient. Det är tidskrävande att vårda patienter med MRSA i isoleringsrum och kan bli 
ett hinder för den jämlika vården (Seibert et al., 2014). När vården uteblir eller sker 
felaktigt på detta sätt kränks patienten och ett vårdlidande skapas (Eriksson, 1994). 
Detta tydliggör att sjuksköterskan bör tänka på att en patient med MRSA som vårdas 
isolerat kräver lika mycket tid och omvårdnad som övriga patienter. För att främja en 
jämlik vård bör sjuksköterskan vid omvårdnaden inte reflektera över att patienten 
vårdas isolerat, utan ge lika omvårdnad till alla patienter och inte tänka på vad som är 
tidskrävande.  
 
Flertalet patienter med MRSA upplever stigmatisering (Barratt et al., 2011; Criddle et 
al., 2006; Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Vårdtiden 
i isolering blev svårare att hantera i kombination med känslor av stigmatisering. 
Upplevelser av att behandlas annorlunda bidrog till känslan av stigmatisering 
(Webber et al., 2012). Patienter med MRSA upplevde känslor av att vara smutsiga 
och upplevde att det fanns en barriär till sjukvårdspersonal på grund av 
skyddskläderna (Barratt et al., 2012). Ytterligare forskning lyfter fram att patienter 
med MRSA upplever att de konstant identifieras med MRSA vilket bidrar till 
stigmatisering (Lindberg, Carlsson & Skytt, 2014). Detta kan anses vara en svårighet 
vid omvårdnaden av patienter med MRSA som vårdas isolerat eftersom faktorer som 
skyddskläder, vilket bidrar till upplevelser av stigmatisering, inte går att ändra på.  
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Konklusion 
Isolerad vård upplevdes av patienter med MRSA som ensamt och gav känslan av att 
vara instängd. Flertalet patienter med MRSA som vårdades isolerat saknade social 
interaktion. En av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna vid isolerad vård var att 
utbilda och informera patienter med MRSA om MRSA, hur det sprids samt vad det 
innebär att vårdas isolerat. I litteraturstudien framkom att patienter med MRSA var 
dåligt informerade angående sitt tillstånd och detta bidrog till att de fick sämre 
kvalitet på vården. Patienter med MRSA upplevde att de fick sämre vårdkvalitet på 
grund av minskad uppmärksamhet från sjukvårdspersonal, att det tog längre tid att få 
hjälp, att de upplevde begränsad frihet samt att de upplevde att de behandlades 
annorlunda. För att kunna bemöta patienter med MRSA i isolering på ett bra och 
professionellt sätt är det viktigt att sjukvårdspersonal är medvetna om vilka 
upplevelser som patienter med MRSA som vårdas i isolering upplever. Skyddskläder 
var en bidragande faktor till att patienter med MRSA kände att de blev behandlade 
annorlunda av sjukvårdspersonal och resulterade i att det skapades en barriär mellan 
patienter med MRSA och sjukvårdspersonal. Upplevelser av att de behandlades 
annorlunda ledde till känslor av stigmatisering, och dessa upplevelser kan leda till ett 
vårdlidande.  
 

Implikation  
Sjukvårdspersonal har en viktig roll i hur patienter med MRSA upplever vårdtiden i 
isolering. Det är därför viktigt att sjukvårdpersonal får omfattande kunskap om 
MRSA och isolerad vård. Sjukvårdspersonal behöver både i grundutbildningen och 
under klinisk verksamhet mer utbildning inom omvårdnad vid isolerad vård av 
patienter med MRSA. Det finns begränsad forskning inom området och eftersom 
MRSA är ett ökande problem i världen och antalet patienter som vårdas i isolering 
därmed ökar, är det av största vikt att fortsätta studera för att minska risken att skapa 
stigmatisering och ett vårdlidande för patienter med MRSA. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed Scopus 

MRSA (fritext) MRSA (fritext) MRSA (fritext)  MRSA (fritext) 

MRSA (MESH) 
 

MRSA (MESH) 
 

Patientisolering (fritext) patient isolation (fritext) patient isolation (Fritext) patient isolation (fritext) 

Patientisolering (MESH) 
 

Patient isolation (MESH) 
 

Upplevelse experience (fritext) experience (fritext) experience (fritext) 

 
 
 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

151012 Cinahl 

“MRSA” (fritext) AND “patient 
isolation” (fritext) AND “experience” 
(fritext)  
Limits: English, peer review 17 8 5 5 

151012 Pubmed 

“MRSA” (Mesh) AND “patient 
isolation” (Mesh)  
Limits: English 65 3 0                      0 

151012 Scopus 

“MRSA” (fritext) AND “patient 
isolation” (fritext) AND “experience” 
(fritext 
Limits: English, 2005-2015 43 7 1 0 

151013 
Manuell 
sökning 

Anxiety and depression in hospitalized 
patients in resistant organism isolation 1 1 1 1 

151013 Cinahl 

“MRSA” (fritext) AND “patient 
isolation” (fritext) 
Limits: English, peer review  211 13 2 1 

151013 Pubmed 

“MRSA” (fritext) AND “patient 
isolation” (fritext) AND “experience” 
(fritext)  
Limits: English 58 5 0 0 

151013 Scopus 

“MRSA” (fritext) AND “experience” 
(fritext)  
Limits: English, 2005-2015 249 8 1 1 

Totalt: 
  

644 45 10 8 

 

 
 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, W. (2011). Behind barriers: patients’ perceptions of source isolation for 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Australian Journal of Advanced Nursing 28(2), 53-
9. 

Land 
Databas 

Nya Zeeland 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska upplevelser av att vårdas isolerat hos patienter med MRSA   

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design, induktiv metod 

Urval Strategiskt urval på 10 personer som vårdats isolerat på grund av MRSA i minst 3 dygn. Studien 
innefattade fyra kvinnor och fem män över 18 år.  

Datainsamling Bandinspelande enskilda intervjuer som varade i 30 minuter. Intervjuerna började med öppningsfrågan 
“beskriv din upplevelse av MRSA och att behöva vårdas isolerat”. Följdfrågor ställdes vid otillräckliga 
svar och smala frågor relaterat till syftet ställdes för att inte tappa fokus från studiens huvudtema.  

Dataanalys De bandinspelande intervjuerna skrevs ner ordagrant. Varje intervju analyserades enskilt för att finna 
meningsfulla enheter. Signifikanta uttalanden kodades, koderna analyserades och katagoriserades till tre 
huvudteman med åtta underkategorier.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Upplevelsen av MRSA och att vårdas isolerat var övervägande negativ. Deltagarna upplevde att det 
skapades en barriär till andra människor och specifikt sjukvårdspersonal. Många patienter tyckte att 
isoleringsåtgärderna ledde till upplevelser av stigmatisering. Isolering ledde till frustration. Patienterna 
upplevde att information angående MRSA och isolering var bristfällig samt att vården var av sämre 
kvalitet. Miljön i isoleringsrummet ansågs viktigt för att hantera situationen, ett fönster var tröstande. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I, 83% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Criddle, P., & Potter, J. (2006). Exploring patients’ views on colonisation with meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus. British Journal of Infection Control, 7(2), 24-28. 
doi:10.1177/14690446060070020701 

Land 
Databas 

England 
Scopus 

Syfte Att undersöka hur det är att vara bärare av MRSA utifrån patientens perspektiv. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Fenemenologisk design, induktiv metod 

Urval Ändamålsenligt urval tillämpades. Patienter med MRSA fick en inbjudan i brevform. Av de 21 som blev 
kontaktade deltog 14 patienter i studien, dessa deltagare var mellan 18-93 år.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer utfördes. Målet var att patienterna skulle tala fritt om deras upplevelser utan att 
deras kunskap och förståelse om MRSA skulle testas.  

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna transkriberades och signifikanta uttalanden kodades och kategoriserades. 
En programvara för kvalitativ metod användes för att förenkla sorteringen av informationen från 
intervjuerna. Efter kodningen analyserade författarna resultatet enskilt för att säkerställa att kategorierna 
överensstämde.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Studien visar på olika behov av information och utbildning hos patienter med MRSA. Som 
sjukvårdspersonal är det viktigt att tänka på detta och att kunna möta behoven av utbildning och stöd. Det 
är dessutom av stor vikt att vara medveten om att isolering kan ha negativ påverkan på patienten. 
Information om isolering och MRSA från sjukvårdspersonal var bristfällig. Patienter med MRSA var 
oroliga över att sprida MRSA vidare till vänner och familj.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II, 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

 
Artikel 3 

Referens Goldsack, J. C., DeRitter, C., Power, M., Spencer, A., Taylor, C. L., Kim, S. F., … Drees, M. (2014). 
Clinical, patient experience and cost impacts of performing active surveillance on known methicillin-
resistant Staphylococcus aureus positive patients admitted to medical-sugical units. American Journal of 
Infection Control, 42, 1039-43. doi:10.1016/j.ajic.2014.07.011 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser av isolerad vård och kostnadseffekter av åtgärder 
som kontrollerar smittspridning av MRSA. 

Metod: 
Design 

Mixad metod  

Urval Bekvämlighetsurval, 32 patienter som bar på MRSA och vårdades isolerat på 7 olika sjukhus. 

Datainsamling Frågeformulär angående patienternas upplevelser och kunskap om MRSA, hur isoleringen hade påverkat 
deras sjukhusvistelse, och hur isoleringen hade påverkat patienterna emotionellt.  

Dataanalys Utvärdering av förbättringsprojekt som testade patienter med tidigare känd MRSA, för fortsatt MRSA-
kolonisering. 

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Patienterna med MRSA ansåg att isoleringen hade påverkat sjukhusvistelse. Deltagarna hade en rädsla av 
att sprida vidare MRSA till besökare, vilket i vissa fall ledde till ett lågt antal besökare. Patienter med 
MRSA upplevde känslor av att vara smutsiga och stigmatiserade på grund av MRSA. Patienter med 
MRSA kände att det tog lång tid att få hjälp samt att sjukvårdspersonal behandlade de annorlunda jämfört 
med andra patienter. Patienter med MRSA upplevde begränsad frihet samt att rättigheter och privilegier 
blivit begränsade.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II, 78% 
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Artikel 4 

Referens Catalano, G., Houston, S.H., Catalano, M.C., Butera, A.S., Jennings, S.M., Hakala, S.M., … Laliotis. G., 
(2003) Anxiety and depression in hospitalized patients in resistant organism isolation. Southern Medical 
Journal, 96 (2), 141-5. doi: 10.1097/01.SMJ.0000050683.36014.2E 

Land 
(Databas) 

USA 
Manuell sökning  

Syfte Syftet med studien var att bedöma om det fanns en ökning av symtom av ångest och depression hos 
patienter som inte är kritiskt sjuka och som är bärare av MRSA som placeras i isolering. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod 

Urval 51 patienter över 18 år deltog i studien. 27 patienter av dessa vårdades i isolering på grund av MRSA eller 
VRE.  Resterande 24 patienter var inlagda på sjukhus på grund av en infektion som inte krävde isolering.  

Datainsamling 14 frågor inom Hamiltons ångestskala och 21 frågor inom Hamiltons Depressionsskala användes vid 
studiens start och sedan en gång varje vecka i 2 veckor framåt. Patienter som varit inlagda på grund av 
infektion utan isolering fick svara på frågorna för första gången inom 48 h efter att ha blivit inlagda. 
Patienter i isolering svarade på frågorna för första gången inom 48 h efter att de placerats i isolering.  

Dataanalys Ett t-test utfördes för nominala variabler angående deltagarna. Ett chi-2-test utfördes för ordinala variabler. 
Skillnader mellan Hamilton ångestskala och Hamiltons depressionsskala analyserades med ett ANCOVA-
test.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Isolering på grund av resistenta bakterier ökar graden av ångest och depression jämfört med patienter som 
inte vårdas isolerat. Tillvägagångssätt för att minska den negativa påverkan på patienter som vårdas 
isolerat bör därför försöka förbättras.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II, 77% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

 
Artikel 5 

Referens Newton, J. T., Constable, D., & Senior, V. (2001). Patients’ perceptions of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus and source isolation: a qualitative analysis of source-isolated patients. Journal of 
Hospital Infection, 48, 275-280. doi: 10.1053/jhin2001.1019 

Land 
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Syftet var att försöka sammanställa uppfattningen av att vara en patient smittad med MRSA, samt belysa 
deras upplevelser av att vårdas isolerat.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv metod 

Urval 19 patienter som bar på MRSA och vårdas isolerat deltog i studien. Av dessa var 12 stycken kvinnor och 7 
stycken män, och var i åldrarna 44-87 år.  

Datainsamling Semi-sturkturerade intervjuer genomfördes enskilt med varje patient. När intervjuerna genomfördes hade 
patienterna varit isolerade i 3-77 dagar. Intervjuerna spelades in och transkriberades för analys. Frågorna 
rörde patientens upplevelser av MRSA och deras förståelse samt upplevelse av isoleringen.  

Dataanalys Information togs ut ur varje intervju och kodades i kategorier. Kategorier listades sedan och dubletter togs 
bort. Två personer genomförde detta och kategorierna kunde senare diskuteras innan dem blev slutgiltiga. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Trots att patienter med MRSA blev tilldelade information om infektionen uppstod ändå förvirring om 
MRSA. Det är nödvändigt att förbättra informationen till patienter med MRSA för att öka förståelsen utan 
att detta resulterar i negativa känslomässiga konsekvenser. En del patienter förstod inte anledningen till 
varför de blivit isolerade vilket visar på bristfällig information. Det fanns både positiva och negativa 
upplevelser av att vårdas isolerat, en del patienter upplevde det som att de fick mer frihet och integritet. 
Negativa upplevelser var brist på uppmärksamhet från sjukvårdspersonal och ensamhet.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I, 81% 
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Artikel 6 

Referens Skyman, E., Thunberg, H., & Hellström, L. (2010). Patient’s experiences of being infected with MRSA at 
a hospital and subsequently source isolated. Caring Sciences, 24, 101-107. doi: 10.1111/j.1471-
6712.2009.00692.x 

Land 
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att skaffa sig kunskap om patienters upplevelser av att ha blivit smittade av MRSA på sjukhus och 
därefter behövts vårdas isolerat.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory, induktiv metod 

Urval Teoretiskt urval av 6 patienter som smittas av MRSA på sjukhus och därefter vårdats isolerat i över en 
vecka. Studien innefattade två kvinnor och fyra män i åldrarna 35-76 år.  

Datainsamling Bandinspelade enskilda intervjuer som varade mellan 60-135 minuter där informanterna valde miljö. 
Intervjuerna började med öppna frågor angående patienternas erfarenheter av att ha blivit smittad av 
MRSA under deras sjukhusvistelse och om smittan påverkat deras dagliga liv. Följdfrågor ställdes vid 
otillräckliga svar.  

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant av en sekreterare. Emotionella reaktioner skrevs ned. 
Transkriptionen lästes flera gånger och signifikanta uttalanden kodades, koderna analyserades och 
kategoriserades till sju underkategorier.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Patienter med MRSA upplevde att det fanns en minskad möjlighet till en god vård i jämförelse med 
patienter som inte smittats av MRSA. Detta var kränkande för patienter med MRSA. Patienter med MRSA 
upplevde begränsning och känslor av att vara utfryst. Patienter med MRSA skämdes och kände skuld men 
även ett ansvar av att inte sprida MRSA vidare. Patienter med MRSA kände oro över reaktioner från 
anhöriga och personal vilket påverkade det dagliga livet. Patienterna med MRSA upplevde att 
informationen om MRSA och vad det innebar att vara bärare var bristfällig.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I, 85% 
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Artikel 7 

Referens Tarzi, S., Kennedy, P., Stone, S., & Evans, M. (2001). Meticillin-resistant Staphylococcus aureus: 
psychological impact of hospitalization an isolation in an older adult population. Journal of Hospital 
Infection, 49, 250-254. doi:10.1053/jhin.2001.1098. 

Land 
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka den psykologiska inverkan av att vårdas isolerat under 
sjukvårdsvistelsen på grund av MRSA hos äldre patienter under rehabiliteringsträning. 

Metod: 
Design 

Kvantitativ metod 
 

Urval 42 patienter deltog i studien. 22 patienter bar på MRSA och vårdades isolerat. 20 patienter bar inte på 
MRSA och vårdades inte isolerat. 

Datainsamling Patienterna delades upp i en isolerad grupp och en icke isolerad grupp. De fick sedan svara på fyra olika 
formulär. Det första var för kognitiv funktion. Ett för funktionsförmåga. Ett frågeformulär för att 
undersöka grad av depression, samt en skala om oro och känslor av ilska gentemot sjukvården.  

Dataanalys Ett chi-2-test, t-test och wilcoxon test utfördes för att undersöka skillnader mellan deltagarna. Ett t-test 
utfördes för att se skillnader i grad av depression mellan grupperna. Medelvärde för graden av oro i de 
båda grupperna räknades ut och jämfördes.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Patienter som vårdades i isoleringsrum hade en signifikant högre grad av oro och depression än deltagarna 
som inte vårdades isolerat. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal som vårdar patienter i isolering är 
medvetna om hur isolering kan påverka patienterna.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II, 77% 
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Artikel 8 

Referens Webber, K., Macperhson, S., Meagher, A., Hutchinson, S., & Lewis, B. (2012).  The impact of strict 
isolation on MRSA positive patients: an action- based study undertaken in a rehabilitation center. 
Rehabilitation Nursing 37(1), 43-50. doi: http://dx.doi.org/10.1002/RNJ.00007  

Land 
Databas 

Kanada 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att öka förståelsen för patienter under rehabilitering med MRSA, för att bättre 
förstå deras erfarenhet av strikt isolering. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv metod 

Urval Strategiskt urval på 9 patienter under rehabilitering med MRSA och varje patient hade varit isolerad i 
minst 1 månad. Studien innefattade patienter mellan 35-70 år.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer genomfördes till tillräckligt många teman uppstått. Frågor som ställdes var bland 
annat att “beskriva upplevelsen av MRSA och isolering” samt att “dela tankar om huruvida MRSA och 
isolering kan ge patienten en bättre upplevelse”.  

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. Varje intervju analyserades enskilt för att finna 
meningsfulla enheter. Signifikanta uttalanden kodades, koderna analyserades och kategoriserades till 2 
huvudteman. Patienterna fick läsa materialet och ge feedback.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Studien visar att isolering upplevdes som ensam och tråkigt för patienter med MRSA. Studien bidrog till 
att sjukvårdspersonalen fick bättre förståelse för patienternas upplevelse av MRSA och isolering. 
Information angående MRSA från sjukvårdspersonal sågs som bristfällig och behövde förbättras. Patienter 
med MRSA fick ibland vara den första som informerade anhöriga om MRSA. Patienter med MRSA 
upplevde att de kände sig smutsiga och stigmatiserade på grund av MRSA. Åtgärder vid isolering så som 
skyddskläder fick patienter med MRSA att känna sig annorlunda. En del patienter med MRSA tyckte 
sjukvårdspersonal slarvade med basala hygienrutiner vilket resulterade i ilska och frustration gentemot 
sjukvårdspersonal.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I, 83% 
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