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Abstrakt 
Bakgrund: Patienter med Multiresistenta bakterier (MRB) bör isoleras vid sjukhusvistelser för att 
förhindra smittspridning. Tidigare forskning har visat att isolering kan leda till negativa upplevelser 
hos patienter, och att patienter med MRB kan känna sig stigmatiserade.  

Syfte: att belysa upplevelsen av isolering hos patienter som är koloniserade av MRB. 

Metod: Studiens design var litteraturöversikt innehållande 12 artiklar av kvalitativ, kvantitativ samt 
mixad design. Analysen utmynnade i kategorier och underkategorier. 

Resultat: Resultatet visade att patienters upplevelser varierar vid isolering på grund av kolonisering av 
MRB. Upplevelsen var övervägande negativ men med en del positiva inslag. Negativa upplevelser 
innefattade sådant som känslor av stigmatisering, oro, smittsamhet och skuld. Positiva upplevelser 
innefattade sådant som bekvämligheten av att ha ett eget rum. Förståelse för MRB och isolering hos 
patienter kunde underlätta sjukhusvistelsen. 

Diskussion: Tidigare forskning stödjer resultatet i att det är stigmatiserande för en patient att vara 
koloniserad med MRB, och att det är stigmatiserande för en patient att isoleras. Resultatet visar att 
kombinationen av dessa resulterar i övervägande negativa upplevelser. Information och undervisning 
för patienten och närstående var viktigt för att förhindra känslorna av stigmatisering, således var det 
nödvändigt att sjuksköterskan har tillfredställande kunskap. 

Slutsats: Kunskapen behöver öka och informationen förbättras för att MRB-koloniserade 
patienters upplevelser av isoleringen ska bli bättre.  

Nyckelord: Multiresistenta bakterier (MRB), isolering, litteraturöversikt, patientperspektiv, 
upplevelser. 
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2 Introduktion 
Isoleringsvård i kombination med andra åtgärder krävs inom vård och omsorg för att skapa 

säker och god vård och för att förebygga och förhindra smittspridning (Socialstyrelsen, 2006, 

s. 16). Isolering av patienter i kombination med goda hygienrutiner är det mest effektiva 

sättet att förhindra smittspridning av multiresistenta bakterier (MRB) (Chaix, Durand-

Zaleski, Alberti & Brun-Buisson, 1999; Landelle, Pagini & Harbath, 2013). 

3 Bakgrund 
Isolering innefattar de metoder som används för att förhindra smittspridning från en 

infekterad person till en annan. I praktiken innebär det användning av enkelrum, 

användning av skyddsutrustning för vårdpersonal, tillämpning av specifika tvätt- och 

desinfektionsrutiner samt vissa restriktioner för besökare (Gammon, 1999). Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL, 2014, s. 46-47) menar att fysiska förutsättningar som 

möjliggör ett vårdhygieniskt arbete är en avgörande faktor för att minska smittspridning. 

Tillgången på material såsom plasthandskar, förkläden och handsprit men också att de 

lokaler där vården bedrivs är utformade på ett sådant sätt att smittspridningen minskas är 

sådana förutsättningar. Socialstyrelsen (2006, s. 78) beskriver att spridning av luftburna 

smittor minskar avsevärt om en patient blir isolerad jämfört med att vårdas i ett 

flerbäddsrum. I ett enkelrum med stängd dörr blir smittspridningen 250 gånger mindre, i ett 

enkelrum med sluss minskar spridningen 1000 gånger och i ett rum med ventilerad sluss 

minskar smittspridningen 25 000 gånger. 

MRB är bakterier som utvecklat resistens mot olika antibiotika. MRB “is defined as non-

susceptibility to at least one agent in three or more antimicrobial categories.” (Magiorakos et 

al., 2011, s. 277). MRB är ett stort hot mot folkhälsan globalt eftersom många av de vanligaste 

folksjukdomarna inte längre effektivt kan behandlas. Följden blir ökad sjuklighet och 

dödlighet samt ökade kostnader för sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Världshälsoorganisationen [WHO], 2016). Exempel på de vanligast förekommande MRB är 

meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE), 

multiresistenta gramnegativa tarmbakterier samt tarmbakterier som bildar enzymet 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) (Rossolini & Mantengoli, 2008; Socialstyrelsen, 
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2006, s. 96). Cosgrove (2006) visar på signifikant ökade kostnader, förlängda vårdtider, ökad 

morbiditet samt ökad mortalitet hos patienter med MRB. WHO (2016) visar på ökade 

kostnader för behandling av infektioner med resistenta bakterier jämfört med icke-resistenta 

bakterier. MRB ökar i Sverige - mellan 2013 och 2014 ökade MRSA med 19 %, VRE ökade 

med 77 % och ESBL ökade med 9 % (Folkhälsomyndigheten, 2015). Resistensen mot 

antibiotika ökar dessutom i Europa (Rossolini & Mantengoli, 2008) och globalt (WHO, 2016). 

Utveckling av MRB är ett resultat av överanvändning av antibiotika hos människor och djur 

i samhället. Därmed krävs minskad användning av antibiotika globalt för att minska 

utvecklingen (Folkhälsomyndigheten, 2016; WHO, 2016). MRB sprids dessutom mellan 

människor via indirekt och direkt kontaktsmitta. Insatser för att motverka denna spridning 

inom vården innefattar noggrann följsamhet till de basala hygienrutinerna, kontrollodling av 

misstänkta bärare och isoleringsvård för konstaterade bärare (Bissett, 2005; Socialstyrelsen, 

2006, s. 111; Tacconelli, 2009; Worby et al., 2013). 

I en studie av Godsell, Shaban och Gamble (2013) uttryckte vårdpersonal att isolerade 

patienter inte får samma vård som icke-isolerade patienter eftersom isolerade patienter får 

en minskad mängd social interaktion. En minskat antal besök från personal hos isolerade 

patienter påvisades i en studie av Kirkland och Weinstein (1999). 

 “A patient with precautions, it’s so much effort to go in and out of the room each time, you 
don’t do it...you read back through the notes...they don’t see us as often if I was to be honest.” 
(Godsell et al., 2013, s. 974). 

Godsell et al. (2013) beskrev att personal upplever isolerade patienter av att vara i större risk 

för att skadliga händelser. “For example, it was suggested that some patients do not receive 

insulin on time or at all, whereas other patients do not have clinical observations recorded.” 

(s. 974). I likhet med detta visade Furuno, Krein, Lansing och Mody (2012) att upplevelsen av 

att isoleringsvård påverkade patienters säkerhet negativt fanns hos sjuksköterskor. Gandra 

et al. (2014) visades ett samband mellan isolering och förekomsten av fallskador och trycksår. 

Sjuksköterskor upplevde också att isolering innebar risk för skadlig psykologisk effekt, 

såsom förvirring, depression och försämrad självkänsla (Furuno et al., 2012). Även 

depression och isolering har ett samband (Day et al., 2013; Day et al., 2011; Gammon, 1999; 

Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). Ett samband finns också mellan isolering och ångest 

(Day et al., 2013; Tarzi et al., 2001), något som Day et al. (2011) däremot inte visar. 
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Cohen, Ley och Tarzian (2001) beskriver upplevelser hos patienter som är isolerade på grund 

av nedsatt immunförsvar. Patienterna beskriver upplevelserna som negativa. De är 

ensamma, isolerade från vårdpersonal och besökare och ovilliga att be om uppmärksamhet 

eller hjälp och denna frånvaro av personlig interaktion anses negativ. Gammon (1999) 

undersökte de psykologiska följderna hos patienter som isolerats oavsett anledning. Dessa 

löper större risk att drabbas av ångest, depression, konfusion, rastlöshet, att bli uttråkade och 

att få sämre sömnrutiner än icke-isolerade patienter. Dessutom kan en patient som är 

isolerad på grund av en infektionssjukdom känna sig stigmatiserad exempelvis genom att 

känna sig som en fara för anhöriga och personal. 

Att vara koloniserad med MRB, oavsett om personen är isolerad eller inte, är 

stigmatiserande i sig (Skyman, Lindahl, Bergbom, Sjöström & Åhrén, 2016; Wiklund, 

Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 2013). Skyman et. al (2016) visar att patienter 

diagnostiserade med MRB känner skuld och rädsla för att smitta vårdpersonal, familj och 

vänner. De anser sig själva bära ett stort ansvar gentemot omgivningen. Wiklund et. al (2013) 

beskriver vidare känslorna hos patienter med ESBL. Att bära på och vara smittsam med en 

MRB är emotionellt stressigt och framkallar stigmatiserande känslor. Lindberg, Carlsson, 

Högman och Skytt (2009) beskriver dessutom hur patienter koloniserade med MRB ofta 

känner förvirring eftersom bakterien inte nödvändigtvis påverkar en patient patologiskt och 

dessutom inte behöver vara anledningen till att patienten är på sjukhus. 

Begreppet “känsla av sammanhang” (KASAM) beskrivs av Antonovsky (1987/1991, s. 37-41) 

som en viktig faktor för att en människa ska uppleva hälsa. KASAM består av tre centrala 

delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär huruvida en person 

förstår situationer som uppstår eller händelser i deras liv snarare än att se händelser som 

slumpmässiga och oförklarliga. En person som kan göra händelser begripliga klarar också av 

att hantera dessa i bättre utsträckning än om personen inte upplever någon begriplighet. 

Hanterbarhet behandlar huruvida en person upplever att den, med hjälp av de tillgångar man 

har i form av exempelvis familj eller vårdpersonal, kan ta sig igenom händelser eller 

situationer. Upplevd hanterbarhet ger uttryck i form av att en person kan dra erfarenheter av 

negativa händelser snarare än att tycka synd om sig själv. Meningsfullhet innebär att om en 

person är involverad i någonting som för denna är känslomässigt betydelsefullt, något som 

skapar utmaningar, är personen mer angelägen att söka en mening i det som har hänt och att 



7 

ta tag i utmaningen istället för att uppleva situationen som en börda som inte går att hantera. 

Att en person upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet innebär inte att en 

upplevelse är positiv utan att personen har bättre förutsättningar att uppleva god hälsa. 

Antonovsky definierar begreppet KASAM som följer:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dess krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 
(Antonovsky, 1987/1991, s. 41)  

4 Problemformulering 

I och med den ökade förekomsten av MRB inom sjukvården krävs att allmänsjuksköterskan 

har en förståelse för patientens upplevelser av att vara isolerad på grund av MRB. Inom 

vården och för vårdpersonal är isolering en vanlig vårdrutin. Normaliseringen av 

isoleringsförfarandet gör att personal inte tycker detta är något ovanligt medan patienter 

möjligtvis inte varit med om situationen tidigare. Detta kan göra att personalen inte förstår 

patientens upplevelser av isolering. I kombination med isoleringsförfarandet i sig finns en 

stigmatisering kring att vara bärare av MRB, något som skulle kunna påverka vården. En 

litteraturöversikt som beskriver forskningsläget gällande patienters upplevelser av isolering 

orsakad av MRB kan möjliggöra en förståelse hos sjuksköterskor för dessa patienters 

upplevelser möjliggöras och omvårdnaden av dessa patienter att förbättras.  

5 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelsen av isolering hos 

slutenvårdspatienter som är koloniserade av MRB. 

6 Metod 

Studiens design är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt har som syfte att via ett 

strukturerat arbetssätt och en systematisk analys skapa ett resultat som ger en överblick av 

rådande kunskapsläge (Friberg, 2012, s. 133). Fem kvalitativa artiklar, sex kvantitativa 

artiklar och en artikel med mixad design har granskats och sammanställts till 

litteraturöversiktens resultat. 
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6.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle beskriva upplevelser hos isolerade 

patienter med MRB, att de var originalartiklar, att de publicerats i en vetenskapligt granskad 

tidskrift och att de var skrivna på engelska eller svenska. Artiklar vars perspektiv inte var 

patienters, var äldre än 15 år eller hade en poäng <70 % på kvalitetsbedömningen (se bilaga 1 

& 2) exkluderades. 

6.2 Litteratursökning 

Sökningar genomfördes med Cinahl-headings, MeSH-termer och fritextsökningar kopplade 

till litteraturöversiktens syfte i databaserna Cinahl och PubMed. Sökord såsom Patient 

Isolation, Patient attitudes, Drug Resistance Bacterial och termer liknande dessa användes (se 

tabell 1). För att hitta passande sökord kontrollerades vilka sökord hittade artiklar var 

registrerade med och nya sökningar genomfördes med dessa. Utöver de elva artiklar som 

hittades under sökningarna i databaser gjordes en manuell sökning för att hitta en artikel 

som funnits i en annan artikels referenslista. Med tanke på litteraturöversiktens syfte och 

sökorden som användes var förväntningen att övervägande kvalitativa artiklar skulle hittas 

eftersom studier av denna karaktär är inriktade på att studera levda erfarenheter (Polit & 

Beck, 2016, s. 463).  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffa
r 

Valda 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat 

Pubmed 
170113 

("Staphylococcus aureus"[Mesh] OR 
"Methicillin Resistance"[Mesh] OR 
"Methicillin-Resistant Staphylococcus 
aureus"[Mesh] OR "Drug Resistance, 
Bacterial"[Mesh] OR MRSA) AND 
"Patient Isolation"[Mesh] 

2001-2017 301 
 

* 35 
** 7 
***5 
****5 

Evans et al., 2003 
Livorsi et al., 2015 
Newton et al., 2001 
Skyman et al., 2015 
Webber et al., 2012 

Cinahl 
170125 

(MH "Patient Attitudes") OR  
(MH "Nurse-Patient Relations") OR  
(MH "Patient Satisfaction") AND  
(MH "Patient Isolation") 

2001-2017 56 
 

*12 
**10 
***8 
****7 
“2 

Barrat et al., 2010 
Chittick et al., 2016 
Gasink et al., 2008 
Stelfox et al., 2003 
Goldsack et al., 2014 

Cinahl 
170125 

(MH "Patient Attitudes") OR (MH 
"Nurse-Patient Relations") OR (MH 
"Patient Satisfaction") AND (contact 
precaution*) 

2001-2017 12 
 

*3 
**1 
***1 
****1 

Mehrota et al., 2013 

Manuell 
sökning 

Från Barrat et al., 2010 
 

1 
 

Criddle & Potter, 2006 

* Valda efter läst rubrik, ** Valda efter läst abstrakt, *** Valda efter läst artikel,  
**** Valda efter kvalitetsgranskning, “ Förkastade dubbletter  

 

6.3 Urval, relevansbedömning och granskning 

För att skapa en initial bild av huruvida de studier som hittades under litteratursökningen 

var relevanta för sökningens syfte samt för att exkludera de artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskriterier och exklusionskriterier läses titlarna och sammanfattningarna. Artiklar 

som ansågs vara relevanta lästes i sin helhet för att återigen exkludera de artiklar som inte 

stämde in på litteraturöversiktens syfte eller inklusionskriterier och exklusionskriterier. I 

samband med relevansbedömningen kontrollerades att de tidsskrifter där studierna var 

publicerade var granskade, så kallade “peer-reviewed”, på hemsidan Ulrichs Web 

(http://ulrichsweb.serialssolutions.com/) och att de följde strukturen för en vetenskaplig 

originalartikel (Karolinska Institutet, 2016). De artiklar som fortfarande var aktuella för 

litteratursökningens resultat blev därefter kvalitetsgranskade (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2014, s. 41-42) av båda författarna oberoende av varandra. För 

kvalitetsgranskning av artiklarna användes två modifierade mallar med grund i 

granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) (se bilaga 1 & bilaga 2). Efter granskningen 
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jämfördes författarnas bedömningar för att finna ett gemensamt beslut angående kvalitet. 

Endast artiklar som enligt dessa mallar fick över 70 % av poängen inkluderades i 

litteraturöversiktens resultat. 

6.4 Analys 
 

Studier som efter relevansbedömning och kvalitetsgranskning fortsatt anses kunna användas 

till litteraturöversiktens resultat genomgick induktiv analys i ett antal steg utifrån Friberg 

(2012, s. 127-129). Inledningsvis lästes artiklarna flertalet gånger för att skapa förståelse av 

deras innehåll och sammanhang. De delar av texten i artiklarna som ansågs vara 

meningsbärande skrevs ut på enskilda lappar och varje enskild lapp fick ett nummer för att 

författarna under analysen skulle veta vilken artikel meningen tillhörde. Vidare 

identifierades likheter och skillnader mellan de meningsbärande texterna genom att 

lapparna sorterades i olika högar. Denna process genomfördes av författarna var för sig och 

de olika uppdelningarna diskuterades. Preliminära kategorier tilldelades högarna. Utifrån 

dessa preliminära kategorier gjordes ytterligare en sortering av lapparna till de olika 

kategorier gemensamt av författarna. Denna andra sortering utmynnade i de två 

huvudkategorier och fem underkategorier som kom att utgöra litteraturöversiktens resultat 

(se tabell 2). Slutligen genomfördes en översättning från engelska till svenska av de 

meningsbärande texterna. 

Preliminär 
kategorisättning 

Diskussion av 
uppdelningar 

Enskild uppdelning 
av lappar 

Utskrivning av 
textstycken 

Meningsbärande 
textstycken 
identifieras 

Artiklarna läses 
upprepade gånger 

Figur 1. Analysförfarande 

Gemensam 
uppdelning 

Översättning av 
meningar 

Syntetisering av 
resultat 
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7 Etiska överväganden 

Endast artiklar som har genomgått en etisk prövning eller fört ett etiskt resonemang 

inkluderades i resultatet. Författarna var medvetna om sin förförståelse inom området och 

lät inte detta påverka litteraturöversiktens resultat. Läsningen av artiklarna genomfördes 

med ett objektivt förhållningssätt. Detta var för att undvika en vinklad analysprocess och 

därmed presentera ett resultat som inte överensstämmer med den befintliga forskningen. 

Vid översättning av artiklarna från engelska till svenska genomfördes detta i möjligaste mån 

utan att påverka textens betydelse. Citat från originalartiklar översattes inte från engelska till 

svenska för att undvika språkliga förvrängningar. 

8 Resultat 
Studiens syfte var att belysa upplevelsen av isolering hos patienter som är koloniserade av 

MRB. Resultatet består utav fem artiklar med kvalitativ design, sex artiklar med kvantitativ 

design och en artikel med mixad design som handlade om patienter som blev isolerade på 

grund av MRB. Hur respektive artikel har bidragit till resultatet finns redovisat i bilaga 3. 

Resultatet uppdelas i två kategorier och fem underkategorier (se tabell 2). Övervägande 

negativa upplevelser av isolering framkom i resultatet, men även en del positiva upplevelser. 

Tabell 2 Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Upplevelse av isolering  Kunskapens påverkan på upplevelsen 
Underkategorier Känslor förknippade med isoleringen  Förståelse och oförståelse 
 Isoleringens påverkan på vården  Behovet av information 
 Att ha ett eget rum   

 

8.1 Upplevelse av isoleringen 

8.1.1 Känslor förknippade med isoleringen 

Upplevelsen av isoleringsvård beskrevs av patienter som negativ (Criddle & Potter, 2006; 

Newton et al., 2001, Stelfox et al, 2003). Isolering har emotionella effekter på patienter och 

skapar stigmatisering (Barratt et al., 2010; Chittick et al., 2016; Goldsack et al., 2014) samt 

påtagliga känslor av skuld och skam (Skyman et al., 2010). Stigmatiseringen orsakades av 

specifika isoleringsrutiner, till exempel vårdgivarnas användning av handskar och förkläden 

(Barratt et al., 2010). Patienter beskriver känslor av oro, obehag, negligering (Goldsack et al., 



12 

2014) rädsla, ilska, frustration och skuld (Barratt et al., 2010) samt känslan av att vara smutsig 

(Chittick et al., 2016). I studien av Webber et al., (2012) var de inkluderade patienterna 

isolerade i minst en månad och dessa patienter beskrev upplevelser av att vara deprimerade 

eller att bli mer introverta. “I felt that I was like a dog being put in a kennel and left” (Criddle 

& Potter, 2006, s. 26).  

Patienter inkluderade i studien av Skyman et al. (2010) hade blivit koloniserade med MRB på 

sjukhuset. Dessa upplevde starka känslor i samband med att betraktas som smittsamma. De 

uttryckte att de kände sig kränkta, smutsiga och rädda. En deltagare i studien av Goldsack et 

al (2014) kände sig behandlad “like a plague victim” (s. 1041). Isolerade patienter beskrev att 

de kände sig annorlunda än icke-isolerade patienter. Symboler för strikta isoleringsrutiner, 

såsom förkläden och ansiktsskydd, förstärkte känslan av att vara annorlunda (Webber et al., 

2012). En deltagare i studien av Criddle och Potter (2006) uttryckte det som “I felt like a 

leper, I did because nobody would come in unless they put an apron and their gloves on” (s. 

27). Uppfattningen om hur allvarlig patienter upplevde sin kolonisering av MRB förstärktes i 

och med isolering (Newton et al., 2001). Patienter kände att de ville dölja koloniseringen av 

MRB då de var rädda att familj och vänner skulle vara mindre villiga att hälsa på. För att 

undvika det pinsamma med isolering förekom det att patienter träffade sina anhöriga 

utanför vårdinrättningen istället för att få rumsbesök (Webber et al., 2012). Patienter hade 

förståelse för att isolering är viktigt för att skydda andra (Barratt et al., 2010). Patienter kände 

oro över hur deras socialiserande med andra kan leda till spridning av MRB (Barratt et al., 

2010; Criddle & Potter, 2006; Goldsack et al., 2014; Webber et al., 2012). Patienter kände 

särskild oro inför barn, gravida och sårbara patienter (Criddle & Potter, 2006). Vissa avböjde 

kramar och pussar från släktingar (Barratt et al., 2010). 

8.1.2 Isoleringens påverkan på vården 

Evans et al. (2003) visar att det vid en jämförelse mellan isolerade patienter och icke-

isolerade patienter inte fanns någon signifikant skillnad i upplevelsen av given vård. Även 

Livorsi et al. (2015) visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan isolerade och 

icke-isolerade patienter vad gäller upplevelsen av sjukhusvistelsen. Dock fanns en tendens 

att isolerade patienter skattade vården mer negativt.  
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Isolerade patienter hade i större utsträckning än icke-isolerade patienter en negativ 

upplevelse av vården (Gasink et al., 2008; Stelfox et al., 2003). Gasink et al. (2008) visar vidare 

att isolerade patienter mestadels ansåg att isolering förbättrade vården medan få svarade att 

isolering försämrade vården. Det var ingen signifikant skillnad mellan isolerade och icke-

isolerade patienter som skulle rekommendera sjukhuset till andra (Livorsi et al., 2015). 

Patienter upplevde bristfällig uppmärksamhet från vårdpersonal (Newton et al., 2001), att 

relationen med dessa försämrades i och med isolering (Barratt et al., 2010) och uttryckte brist 

i tillgänglighet av personal i större utsträckning än icke-isolerade patienter (Chittick et al., 

2016; Goldsack et al., 2014; Stelfox et al., 2003). En deltagare beskrev att: 

...sometimes the doctors would come and open the door a crack and talk to me through the 
crack in the door, rather than having to put on the apron, mask and gloves… I would have 
preferred them to have come in and had their discussion (Barratt et al., 2010, s. 57). 

Mehrotra et al. (2013) beskriver att isolerade patienter upplevde en brist på respekt för 

behov. Isolerade patienter uttryckte större missnöje med deras vård än icke-isolerade 

patienter (Stelfox et al., 2003) och upplevde oftare problem (Mehrotra et al., 2013). Isolerade 

patienter beskrev också att vården försämrades på grund av isolering (Barratt et al., 2010; 

Chittick et al., 2016) och att vården var dåligt koordinerad (Mehrotra et al., 2013).  

I två studier ansåg majoriteten av patienterna att vården förbättrades av isoleringsvård 

(Gasink et al., 2008; Evans et al., 2003). Inkluderade patienter i studien av Chittick et al. 

(2016) behövde ha isolerats i 48 timmar och dessa gjorde en positiv bedömning av isolering. 

De var glada att de vårdades på ett sjukhus som använde isolering eftersom isoleringen 

innebar en större känsla av säkerhet.  

7.1.3 Att ha ett eget rum 

Isoleringsvården innebar att patienter fick ett eget rum och den avskildhet det innebar 

uppskattades av patienter (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Newton et al., 2001). 

Dels för att patienter var vana vid enskildhet och fick sitt eget utrymme (Barratt et al., 2010) 

men också för att det innebar större frihet från rutiner (Newton et al., 2001), att det var 

bekvämt med ett eget rum och att deras vård inte hindrades (Criddle & Potter, 2006). Vissa 

patienter föredrog ensamheten, “I found it quite therapeutic actually, I seemed to get better 

very, very quickly in there” (Criddle & Potter, 2006, s. 26). Barratt et al. (2010) visade att 



14 

egenskaperna hos rummet och miljön var viktig vad gäller upplevelsen av isolering. 

Patienter kände sig mindre isolerade om det fanns utsikt från isoleringsrummet (Barratt et 

al., 2010; Skyman et al., 2010). Andra uppskattade egenskaper hos isoleringsrummen var 

tillgång till TV (Webber et al., 2012) och telefon (Barratt et al., 2010). 

Isolerade patienter upplevde sig som instängda och att deras frihet var begränsad (Barratt et 

al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2010). Isolering 

upplevdes som kränkande (Skyman et al., 2010) och att behöva be om exempelvis dricka 

eller att få duscha påverkade känslan av kontroll patienter upplevde sig ha över sin tillvaro 

på sjukhuset (Barratt et al., 2010). 

Patienter fick inte spontana besök av vårdpersonal (Skyman et al., 2010), isolering innebar 

reducerade möjligheter till socialisering och interaktion med andra människor (Barratt et al., 

2010) och patienter upplevde att mängden interaktioner minskade (Evans et al., 2003; Stelfox 

et al., 2003). Ibland hälsade familj och vänner inte på eftersom de var rädda att bli smittade. 

Detta ledde till sårade känslor och känslor av övergivenhet (Barratt et al., 2010; Goldsack et 

al., 2014). Den ensamhet som patienter upplevde var svårast för patienter med få besökare 

(Webber et al., 2012) och patienter beskrev vikten av att få besök av närstående för att 

uppleva välmående (Barratt et al., 2010). Fundamentalt för isolerade patienters välmående 

var möjligheten att kommunicera med andra (Barratt et al., 2010). Patienter talade om vikten 

av daglig social interaktion. Detta inkluderade interaktion med sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal (Webber et al., 2012) samt att få besök från familj och vänner (Barratt et al., 

2010). 

8.2 Kunskapens betydelse för upplevelsen 

8.2.1 Förståelse och oförståelse 

De flesta patienter förstod att deras isolering var nödvändigt för att skydda andra (Barratt et 

al, 2010; Skyman et al., 2010), men trots att de flesta patienter förstod anledningarna till deras 

isolering så såg de det ändå som fångenskap (Barratt et al., 2010). Förståelsen gjorde dock att 

patienter accepterade isolering (Skyman et al., 2010).   

Gasink et al. (2008) visade att mindre än hälften av patienter ansåg sig ha fått adekvata 

förklaringar till sin isolering och färre patienter än så förstod att handskar och förkläden var 
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nödvändigt. Få patienter hade en förståelse för anledningen till deras isolering (Newton et al, 

2001).  “I mean I never worked out why I was in isolation” (Criddle & Potter, 2006, s. 25). 

Vissa patienter föreslog andra anledningar till isoleringen än att att de var isolerade för att 

förhindra smittspridning (Newton et al., 2001). Många patienter hade svårt att förstå vem 

isolering var till för. Vissa patienter trodde att isolering användes enbart för andras skull 

medan andra trodde att isolering användes för både deras egen och andras skull (Gasink et 

al. 2008). Vissa patienter var förvirrade angående varför det fanns strikta isoleringsrutiner 

under sjukhusvistelsen när det inte applicerades någon isolering utanför sjukvården 

(Webber et al., 2012) och patienter var ofta förvirrade angående hur och när de fick gå ut ur 

sina rum (Criddle & Potter, 2006). En deltagare undrade “Well, what worries me is that I’ve 

had MRSA… do I have to be isolated every time I come into the hospital because I have it?” 

(Barratt et al., 2010, s. 56). 

Bidragande till patienters förvirring var avvikelser i kunskap och rutiner hos vårdpersonal. 

En patient uttryckte att “When I see the inconsistencies in the procedures, I realised that they 

[nurses] probably don’t have enough information or the confidence [to explain]” (Barratt et 

al., 2010, s. 56). Då vårdpersonal inte följde isoleringsrutinerna fullt ut blev vissa patienter 

förvirrade (Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). Patienter märkte när vårdpersonal 

inte var noggranna med handhygien och drog egna slutsatser utifrån detta (Skyman et al., 

2010). Förvirringen angående varför viss personal inte följde isoleringsrutinerna ledde till 

känslor av ilska och frustration mot personal och vårdgivare (Webber et al., 2012). Vissa 

patienter kände att MRB var utom människans kontroll och att isolering därmed var 

överflödigt (Webber et al., 2012).  

8.2.2 Betydelse av information 

Enligt Skyman et al. (2010) ansåg de flesta patienter att de blivit dåligt informerade eller inte 

fått någon information alls om sin isolering. Criddle och Potter (2006) visade att största delen 

av isolerade patienter ansåg att informationen var bristfällig angående rutiner för isolering 

samt behovet av vård. Dessutom visade Criddle och Potter att starten på isoleringsvården 

var en avgörande händelse för hur patienterna upplevde isolering, särskilt hos de patienter 

som förflyttades med lite eller ingen varning eller förklaring. Patienter som accepterade sin 

situation hade lättare att hantera att de var koloniserade av MRB (Barratt et al., 2010). 
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Det fanns en önskan hos patienter om mer korrekt information för att öka deras förståelse för 

MRB och isolering. En eventuell ökad förståelse ansågs kunna underlätta hanteringen av 

situationen (Barratt et al., 2010). De flesta patienter ansåg också att det var nödvändigt med 

mer utbildning och information om isolering och MRB för vårdpersonal, patienter, familj och 

besökare för att göra isoleringsförfarandet bättre (Webber et al., 2012).  Fundamentalt för 

patienters upplevelse av att vara koloniserad med MRB var deras kunskap och förståelse för 

isoleringsrutinerna (Barratt et al., 2010). 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Vissa svårigheter uppstod kring sökorden för MRB. I hierarkin i sökordsträdet på Pubmed 

innefattade “Drug resistance, Bacterial” bland annat sökorden “Vancomycin Resistance”, “beta-

Lactam resistance” och “Drug resistance, Microbial”. På Cinahl innefattades 

“Methicillinresistent” och “Vancomycinresistent”. Sökning med endast “Drug resistance, 

Bacterial” blev således inte tillräckligt för att täcka av området. Lösningen till detta blev att 

använda sig av söksträngen som redovisades i första sökningen tabell 1. Utöver de sökningar 

som redovisar i metoden genomfördes ett flertal sökningar i båda databaserna med 

alternativa sökord. Dessa sökningar resulterade dock endast i fler dubbletter eller sökningar 

utan relevanta artiklar. 

Tio av tolv valda artiklar hittades via två sökningar, en i Pubmed och en i Cinahl. Via 

ytterligare sökningar med andra sökord och i andra databaser hittades många av dessa 

artiklar igen och sorterades därför bort som dubbletter. Detta tyder på att de första sökningar 

som gjordes och som är redovisade i tabell 1, på ett bra sätt täckte över det område som 

litteraturöversikten ämnade att studera. Sökord från funna artiklar studerades för att finna 

eventuella nya sökord. Contact precautions framkom men fanns inte som MeSH-term eller 

som Cinahl headings. Contact precautions användes istället som fritextsökning och genererade 

en ytterligare artikel.  

En aspekt värd att beröra, men som eventuellt inte direkt påverkade litteraturöversiktens 

resultat, är att åtta av resultatartiklarna handlade specifikt om MRSA, medan enbart 4 

handlade om andra MRB. Detta kan förklaras med att MRSA funnits längre; redan sex 
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månader efter de första meticillinpreparaten lanserades år 1960 upptäcktes de första 

antibiotikaresistenta s. aureus-bakterierna (Grundmann, Aires-de-Sousa, Boyce & 

Tiemersma, 2006). Framtida forskning bör ta detta i beaktning och fokusera på andra MRB, 

särskilt med tanke på att ESBL numera är mer ofta förekommande i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Båda författarna kvalitetsgranskade artiklarna oberoende av varandra. Sedan jämfördes och 

sammanställdes granskningarna för ett gemensamt beslut togs gällande grad av kvalitet. Att 

kvalitetsgranskningen genomfördes av båda författarna oberoende av varandra stärker 

trovärdigheten i kvalitetsgranskningen. 

Analysen genomfördes på ett systematiskt och överskådligt sätt med mål att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika ett förvanskat resultat. Att initialt klippa och sortera 

lappar i kategorier av författarna var för sig och för att sedan utföra samma process 

gemensamt bidrog till ett objektivt resultat. Under största delen av analysprocessen togs alla 

meningsbärande textbitar med och inte förrän i slutet selekterades de som inte ansågs passa 

in i resultatet bort. Detta för att försäkra att litteraturöversiktens resultat i så stor 

utsträckning som möjligt reflekterade resultaten från valda artiklar utan att tidigt i processen 

sortera bort meningar som skulle kunna vara betydelsefulla. 

Efter sorteringen och kategoriseringen översattes meningarna från svenska till engelska. 

Även detta gjordes av båda författarna var för sig för att få undvika feltolkningar av ord och 

meningsuppbyggnader. Vid en gemensam jämförelse av översättningarna konstaterades att 

språkförbistringar inte skett och borde därför inte ha påverkat analys eller resultat. Tillslut 

kondenserades och syntetiserades de sorterade översatta meningarna ihop till 

litteraturöversiktens resultat. Analysmetoden ansågs vara tillförlitlig, ha en tydlig struktur 

och reflektera de valda artiklarnas resultat. En artikel hittades senare i analysprocessen via 

en referenslista. Denna analyserades då individuellt och sorterades in i resultatet i efterhand, 

något som eventuellt kan anses ha påverkat litteraturöversiktens resultat. 

Med tanke på att syftet var att belysa patienters upplevelser, så antogs det att fler kvalitativa 

än kvantitativa artiklar skulle användas. Flera av de funna artiklarna visade sig dock vara 

kvantitativa. Det skulle kunna vara ett tecken på ej adekvata sökord, men vid ytterligare 

sökningar med andra sökord samt vid manuella sökningar via referenslistor framkom inga 
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nya artiklar vilket tyder på att sökningarna var tillräckliga. Att ha en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ forskning anses göra litteraturöversiktens resultat mer trovärdigt, 

men eftersom syftet med litteraturöversikten var att studera upplevelser hade dock fler 

kvalitativa artiklar varit önskvärt, då dessa ger en mer nyanserad och fördjupad bild av 

upplevelsen av isolering (Polit & Beck, 2016, s. 463). De kvantitativa artiklarnas resultat kan 

däremot i högre grad generaliseras och tillämpas på en större population (Polit & Beck, 2016, 

s. 164). Ett problem uppstod i sammanställningen av litteraturöversiktens resultat då de 

kvalitativa artiklarna genererade mer text än de kvantitativa. Detta ledde till att de 

kvalitativa artiklarna fick större utrymme i litteraturstudiens resultat trots att denna 

forskning inte på något sätt var mer betydelsefull. Det var svårt att ge alla artiklar jämbördigt 

utrymme i resultatet då vissa kvantitativa genererade bara några enstaka meningsbärande 

textbitar. 

Studierna visade på blandade resultat, där vissa visade övervägande positiva upplevelser 

och andra uppvisade övervägande negativa upplevelser, något som delvis kan tillskrivas 

studiernas olika inklusionskriterier. Det fanns till exempel skillnader i urvalet av deltagare i 

resultatartiklarna gällande hur länge patienterna skulle ha varit isolerade. Detta påverkade 

möjligtvis deras resultat och därmed också litteraturöversiktens resultat. Det fanns dessutom 

en stor skillnad på hur länge patienter skulle ha isolerats för att få delta i de olika studierna. I 

Webber et al. (2012) skulle patienten ha isolerats i en månad, medan i Chittick et al. (2016) 

räckte det att ha isolerats i 48 timmar för att få delta i studien. Detta anses kunna påverka 

upplevelsen av isoleringsvistelsen i hög grad. Ett ytterligare exempel är att i Skyman et al. 

(2010) hade deltagarna smittats med MRB på sjukhuset, vilket kan ha påverkat deras 

upplevelse av vården, medan i andra artiklar så framgår det inte hur deltagarna koloniserats 

med MRB. 

9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelsen av isolering hos patienter som var 

koloniserade av MRB. Resultatet visar att patienter koloniserad av MRB upplever isolering 

som övervägande negativ men till viss del positiv. Informationen och kunskapen patienter 

hade eller saknade kring isolering var en avgörande faktor för hur isolering upplevdes. 
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Antonovsky (1987/1991, s. 37-38) beskriver att en viktig faktor för att en människa ska 

uppleva hälsa är KASAM. KASAM består av de tre centrala delarna: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Resultatet visar att patienter i stor utsträckning tycker att den information 

de har fått har varit otillräcklig, att alla patienter inte förstår anledningen till isolering och att 

det finns förvirring kring isoleringsförfarandet. Förvirringen grundar sig både i form av 

bristfällig information men också i den inkonsekvens som patienter uttryckte kring 

personalens följsamhet till isoleringsrutiner. Författarna tror att detta i kombination skulle 

kunna innebära att patienter inte upplever begriplighet för den situation de befinner sig i, 

alltså isolering. Antonovsky (1987/1991, s. 40) menar att hanterbarheten för en situation 

underlättas med hjälp av det stöd som en person kan få från exempelvis anhöriga eller 

vårdpersonal. I resultatet beskrivs att isolerade patienter får färre besök från anhöriga och 

vårdpersonal. De minskade antal besök fråntar möjligtvis patienten det stöd som de annars 

hade kunnat få i att hantera sin situation. Också meningsfullheten minskar hos isolerade 

patienter då möjligheter att delta i de aktiviteter de vanligtvis är involverade i begränsas i 

och med isolering. Den upplevda ensamheten och instängdheten innebär på samma sätt 

minskade möjligheter till upplevd meningsfullhet. Således är de tre centrala begreppen i 

KASAM begränsade i och med isolering och isolering påverkar denna viktiga faktor för 

hälsan negativt. 

Litteraturöversiktens resultat visar att patienters upplevelser av isolering vid MRB varierar 

och att upplevelsen har både negativa och positiva inslag. Barratt, Shaban och Moyle (2011) 

visar i sin studie ett liknande resultat och ger exemplen avskildhet och tid för reflektion som 

positiva aspekter av isolering och psykologiska effekter, ensamhet, stigmatisering och 

instängdhet som negativa effekter av isolering. Annan forskning visar däremot på tydligt 

negativa konsekvenser av isolering (Abad, Fearday och Safdar, 2010; Morgan, Day, Harris, 

Furuno & Perencevich, 2009). 

I resultatet framkom tydligt att negativa känslor uppstod vid isolering på grund av MRB. 

Känslor såsom oro, skuld och rädsla uppstod samt känslor av att vara smutsig och smittsam. 

Detta kan förklaras med att det i sig är stigmatiserande att isoleras (Cohen et al., 2001) och att 

det i sig är stigmatiserande att vara koloniserad av MRB (Skyman et al., 2016; Wiklund, et al, 

2013). Vårdpersonal menar att deras agerande får patienter att känna sig smittsamma. 
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“Obviously, you’re trying not to catch what they’ve got...[however, you don’t want to] make 

them feel like you don’t want to go near them.” (Godsell et al., 2013, s. 973). 

Resultatet visar att kombinationen av isoleringen och koloniseringen av MRB kan 

frambringa negativa känslor. Att vara isolerad skulle också kunna påverka patienters 

psykiska hälsa om ensamheten och instängdheten blir för påfrestande. Furuno et al. (2012) 

visade att sjuksköterskor uppfattar att isolering har en psykologisk påverkan. Ett samband 

mellan isolering och depression har påvisats (Day et al., 2013; Day et al., 2011; Gammon, 

1999; Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). Också samband mellan isolering och ångest 

förekommer (Day et al., 2013; Tarzi et al., 2001). 

I resultatet framkom att upplevelsen av given vård hos patienter isolerade på grund av MRB 

var delad. Patienter ansåg att vården förbättrats och att det var ett säkrare vårdförfarande 

när isolering användes. Resultatet visade även att patienter hade en mer negativ bild av 

isoleringen. Patienter upplevde att antal vårdinteraktioner minskade, att de oftare hade 

problem med vården och att säkerheten på deras vård påverkades i och med isolering. 

Möjligtvis gör patienters generellt negativa upplevelser av isolering att de upplever vården 

sämre än vad den egentligen är, men det finns ett flertal studier som visar patienters 

upplevelser av att vården försämras i och med isolering. Sjuksköterskor menar att patienters 

hälsa och säkerhet påverkas av isoleringsförfarandet (Furuno et al., 2012). Enligt Kirkland 

och Weinstein (1999) besöker vårdpersonal isolerade patienter mer sällan och spenderade 

kortare tid hos isolerade patienter än icke-isolerade patienter. Godsell et al. (2013) visade att 

vårdpersonal upplevde en minskad mängd interaktioner med isolerade patienter. 

Vårdpersonal tycker också att säkerheten på vården är sämre hos isolerade patienter än icke-

isolerade patienter. 

“When you’re doing your checking of all your equipment and that sort of thing, I couldn’t say 
that really happens very often...I mean, I certainly haven’t done those checks unless they’re 
actually using oxygen or suction.” (s. 974). 

Gandra et al. (2014) visade i sin studie att fallskador och trycksår var vanligare 

förekommande hos patienter som var isolerade på grund av MRB än icke-isolerade patienter. 

Morgan, Day, Harris, Furuno och Perencevich (2011) visade att följsamheten till rutin i 

vården vid pneumoni försämrades under isolering. 
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Resultatet visar även att en försämring av koordineringen kring vården hade observerats av 

patienter. Vårdpersonal anser att vården av isolerade patienter i vissa situationer är mindre 

tidseffektiv, exempelvis vid blodprovtagning och analys av blodprover (Godsell et al., 2013). 

Goldszer et al. (2002) visade att isolerade patienter fick vänta längre än icke-isolerade 

patienter på utskrivning för att komma till ett boende efter vård inom slutenvården. Detta 

tyder på sämre koordineringen av vården av isolerade patienter. 

Resultatet visar också att patienter upplevde att personal inte alltid följde hygienrutiner och 

att patienter upplevde också att rutiner kring isoleringsförfarandet inte alltid följdes av 

personal. Att basala hygienrutiner följs är av stor vikt för att minska spridningen av MRB 

(Bissett, 2005; Tacconelli, 2009; Worby et al., 2013). I kombination med basala hygienrutiner 

är isolering är det mest effektiva sättet att förhindra spridning av MRB (Landelle et al., 2013). 

Patienter upplevde under isolering ensamhet och instängdhet. Ensamheten bottnade i färre 

spontana besök av personal men också frånvaro av närstående och social interaktion med 

andra människor. I och med att isolerade patienter inte tilläts gå ut var de tvungna att be om 

hjälp med vardagliga saker, exempelvis att duscha eller få något att dricka. Det skulle kunna 

vara så att den beroendeställning patienter hamnar i i relation till personal gör att patienters 

känsla av självständighet försämras. Strandberg (2002) visar att patienter som är i 

beroendeställning till vårdpersonal får en förändrad självkänsla och självbild och för en 

kamp mot känslor såsom maktlöshet och ensamhet. 

I resultatet framkom att patienter som upplevde sig ha tillräcklig information och kunskap 

om sin situation också hade en bättre upplevelse av isolering. Det var viktigt att både 

patienter, närstående och vårdpersonal hade tillräcklig kunskap om isolering och om MRB. 

Morgan et al. (2009) visar i sin studie förslag på hur negativa upplevelser av isolering kan 

kontrolleras. Förbättrad kommunikation mellan personal och isolerade patienter och 

undervisning och information till patienter var förslag på åtgärder för att minska de negativa 

upplevelserna. Detta går att koppla till det centrala begreppet begriplighet i Antonovskys 

teori om KASAM (Antonovsky, 1987/1991, s. 37-41). Litteraturöversiktens resultat visade att 

patienter kände sig socialt isolerade. För att försäkra sig om att patienter har tillräcklig 

kunskap, förståelse och därmed begriplighet av sin situation, måste vårdpersonalens 

kunskaper om isolering och MRB öka. Ökad kunskap hos både patienter och närstående 
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skulle kunna förbättra förståelsen av patienters isolering och MRB och därmed förbättra 

upplevelsen av isoleringen. Enligt Godsell et al. (2013) upplevde vårdpersonal begränsningar 

i tid för att ge information till anhöriga. Morgan et al. (2009) visar att förbättrad 

kommunikation och information kan leda till minskad känsla av social isolering. 

10 Slutsats 
Litteraturöversiktens resultat visar att upplevelsen av isolering hos patienter koloniserade 

med MRB varierar, men att de överlag är negativa. Både att vara koloniserad med MRB och 

att vara isolerad är stigmatiserande och kombinationen leder till negativa upplevelser. Det är 

viktigt att sjuksköterskor får kunskap om patienters upplevelser då förekomsten av MRB 

ökar och en ökning av isolerade patienter är möjlig. Således kan denna litteraturöversikt 

bidra till en större förståelse av upplevelser hos patienter som genomgår isoleringsvård. 

Litteraturöversikten visar också på att kunskapen hos och information till patienten och dess 

anhöriga kring isolering och MRB var av stor vikt för patienters upplevelser av vården. 

Kunskapen hos alla inblandade parter behöver öka och informationen förbättras för att 

patienters upplevelser av isoleringen ska bli bättre. Forskning som undersöker hur 

kunskapen både hos patienter, anhöriga och vårdpersonal på ett effektivt sätt kan öka skulle 

bidra till en bättre isoleringsvård av patienter koloniserade med MRB.
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sceeningprogrammet 
implementerades.  

Kvantitativ del:  
Grad II 
36 p 
77 % 
 
Kvalitativ del:  
Grad II 
32 p 
71 % 

 
 
 

      



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/  
Instrument 

Deltagare (bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiekvalitet 

Livorsi et al.  
(2015) 
USA 

Syfte var att utvärdera 
huruvida användandet av 
isolering av patienter 
koloniserade eller 
infekterade av MRSA 
påverkade HCAHPS-
poängen. HCAHPS: Hospital 
Consumer Assessment of 
Healthcare Providers and 
Systems.   

Kvantitativ metod. 
Jämförelse mellan två 
grupper där den ena hade 
varit isolerad och den 
andra inte. Både 
retrospektiv och 
prospektiv datainsamling 
genom att titta på 
resultaten från ett 
HCAHPS-formulär 
patienterna fyllde i efter 
utskrivning från sjukhuset. 

209 Chi-squared test, 
Fisher’s exact test och 
Student’s t-test.  
 

Det fanns inga signifikanta skillnader 
mellan gruppernas svar på HCAHPS 
men tendensen att isolerade 
patienter hade en lägre poängsättning 
gick att utläsa. 

Grad I 
43 p 
91 % 
 

Mehrotra et al. 
(2013) 
USA 

Syftet var att finna 
eventuella problem med 
vården hos isolerade 
patienter och se om det 
finns ett samband mellan 
isolering och patienternas 
belåtenhet med vården.  

Kvantitativ. 
Prospektiv kohortstudie av 
slutenvårdspatienter. 
Standardiserade intervjuer 
med 3 frågor under 
vårdtiden, samt samma 
standardiserade intervju 
och en HCAHPS-enkät 
efter utskrivning.  

528 
(440) 

Chi-squared test.  104 av 528 isolerade patienter 
upplevde något problem med sin 
vård, till exempel dålig koordinering 
av vården eller mindre respekt för 
patientens behov och preferenser.  
HCAHPS-resultaten skiljde sig inte 
mellan isolerade och icke-isolerade 
patienter.   

Grad 1 
38 p 
81 % 

Newton et al.  
(2001) 
Storbritannien 

Syftet var att dokumentera 
uppfattningen hos 
patienter infekterade av 
MRSA och deras 
erfarenheter av isolering. 

Kvalitativ metod. 
Individuella semi-
strukturerade intervjuer, 
inspelade och 
transkriberade. 

19 Innehållsanalys Patienter som var koloniserade av 
MRSA hade stor okunskap av 
innebörden både vad gäller vad det 
orsakas av, huruvida det går att 
behandla och vad det får för 
konsekvenser. Få av studiens 
deltagare hade förstående för orsaken 
till isoleringsvård och isoleringsvården 
upplevdes både positiv och negativ. 

Grad I 
36 p 
80 % 

 
 

      



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/  
Instrument 

Deltagare (bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studiekvalitet 

Skyman et al. 
(2010) 
Sverige 

Att söka kunskap om 
erfarenheter hos patienter 
som fick MRSA på 
sjukhuset och således 
isolerades på en 
infektionsavdelning. 

Kvalitativ studie. Semi-
strukturerade 
djupintervjuer, 
inspelade  och 
tillsammans med 
känslouttryck ordagrant 
transkriberade. 

6 Intersubjektiv analys 
baserad på grundad 
teori.  

Patienter som isolerades på grund av 
MRSA-kolonisering upplever detta 
som begränsande och kränkande 
samtidigt som de förstod orsaken och 
således accepterade den. De upplever 
sig också som dåligt informerade, 
stigmatiserade, skamfulla och att de 
inte får samma vård som icke-
isolerade patienter.  

Grad I 
39 p 
87 % 

Stelfox et al.  
(2003) 
Canada & USA 

Att undersöka kvalitén av 
medicinsk vård som 
isolerade MRSA-
koloniserade patienter får. 

Kvantitativ studie. En 
generell kohortgrupp samt 
en kohortgrupp med 
hjärtsvikt, samt två 
kontrollgrupper.  

450 Chi-squared test, 
Fisher’s exact test, t-
test 

Jämfört med kontrollgrupperna 
upplevde de isolerade patienterna fler 
negativa händelser som hade gått att 
undvika och de uttryckte mindre 
tillfredsställelse med deras vård. 
Dessutom hade de färre anteckningar 
i deras journaler.  

Grad I 
43 p 
91 % 
 

Webber et al.  
(2012) 
Canada 

Att genom att få insikt i 
upplevelser hos patienter 
under rehabilitering som är 
koloniserade av MRSA 
förstå deras erfarenheter 
av MRSA och strikt 
isolering. Ett andra syfte 
var att dela dessa 
erfarenheter med 
sjukvårdspersonal för att 
utveckla en handlingsplan 
som ska förbättra 
patienters upplevelser av 
MRSA-relaterad isolering. 

Kvalitativ studie. Action 
reasearch. Individuella 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
Fokusgrupper med 
patienter. 
Diskussionstillfällen med 
vårdpersonal. 

9 Analyserad enligt 
aktionsforskning 

Patienter såg isolering både som 
positiv och negativ. Att vara 
koloniserade innebar rädsla att smitta 
närstående och känslor såsom 
stigmatisering. Få upplevde negativa 
bemötanden från personal. Patienter 
upplevde isoleringen som förvirrande 
eftersom viss personal var noggrann 
med att följa restriktioner medan 
andra inte gjorde det samma. Under 
fokusgruppen uttryckte patienterna 
vikten av att få daglig social kontakt 
från vårdpersonal. 

Grad I 
35 p 
84 % 
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