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Abstrakt  

Bakgrund: Meticillinresistenta bakterier är ett växande folkhälsoproblem, och smittspridning 
är vanligt inom sjukvården. Patienter med MRSA isoleras under sin vårdtid. Isoleringsvård 
har som syfte att minska smittspridningen och MRSA-smittade patienter isoleras i enkelrum 
med egen toalett/dusch. För att möjliggöra en god omvårdnad, och minska lidande, måste 
sjuksköterskan ha kännedom om patientens erfarenhet av isoleringsvård. Syfte: Syftet var att 
belysa patienters erfarenheter av att vara isolerade på grund av MRSA. Metod: En 
litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ ansats.  Resultat: I resultatet framkom att de 
MRSA-smittade patienterna som vårdades isolerade, ansåg att kontakten med andra 
människor var viktig för att undvika känslor av ensamhet. Isoleringen upplevdes som 
begränsande och kränkande, och patienterna kände sig orena och smittade. Resultatet visade 
också att isoleringsvården fick patienterna att känna sig instängda, trots att de förstod 
behovet av isoleringen. Det framkom att denna patientgrupp förväntade sig att isoleringen 
skulle avbrytas inom två veckor. Diskussion: Författarna anser att information är en del av 
grunden för vårdandet och ett verktyg för att uppnå en tillfredsställande vårdkvalitet. 
Slutsats: En ökad kunskap hos vårdpersonal kan minska oro och rädsla. Information kring 
isoleringen och MRSA är en viktig del för att kunna ge god omvårdnad.  
 
Nyckelord: Erfarenhet, Isolering, MRSA, Omvårdnad, Patient 
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INTRODUKTION 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande folkhälsoproblem och 

spridningen av dessa bakterier leder till ökat lidande för patienter (Larsson, Ahrèn, 

Kahlmeter & Nilsson, 2013), i form av förlängda vårdtider och fler, krävande och kostsamma 

behandlingar (Folkhälsomyndigheten, 2013a; Larsson et al., 2013). Sedan anmälningsplikt av 

MRSA infördes i Sverige år 2000 har antalet smittade ökat drastiskt. Fram till slutet på 1990-

talet isolerades färre än 100 fall per år i Sverige, därefter har antalet MRSA-isolerade 

patienter ökat till mer än 1 000 fall per år. Liknande ökning kan även ses i de andra nordiska 

länderna (Socialstyrelsen, 2007). 

BAKGRUND 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

MRSA är bakterieart som utvecklat resistens mot vanliga penicilliner som används mot 

stafylokockinfektioner (Folkhälsomyndigheten, 2013a; Socialstyrelsen 2007). MRSA sprids 

ofta genom kontaktsmitta, direkt eller indirekt, och smittan kan leda till infektioner 

(Folkhälsomyndigheten, 2013b; Socialstyrelsen, 2007) som lunginflammation, sårinfektioner 

och ibland död (Folkhälsomyndigheten, 2013b). Smittspridning är vanlig inom sjukvården, 

då sjukhuspatienter ofta har sänkt motståndskraft, men individer blir även smittade ute i 

samhället (Strama, 2010).  

 

De vanligaste områdena där människan har stafylokocker är i näsan, svalget och 

mellangården, men även på hud och slemhinnor (Loeb et al., 2008; Ringberg et al. 2006; 

Socialstyrelsen, 2006; Socialstyrelsen 2007; Wertheim et al. 2005). Risken att drabbas av en 

vårdrelaterad infektion som MRSA, ökar i samband med att patienten har sår, urinkateter 

eller dränage som penetrerar huden (Socialstyrelsen, 2006). De patienter som vårdats på 

samma avdelning som en MRSA-positiv patient, testas i samband med utskrivningen för att 

screena efter MRSA. Vilket innebär att provtagning utförs från näsa, svalg, ändtarm och 

eventuella sår och infarter (Socialstyrelsen, 2006; Socialstyrelsen 2007). 

 

Isoleringsvård 

Isoleringsvård har som syfte att minska smittspridningen av mikroorganismer mellan olika 

personer (Ericson & Ericson, 2009, s. 368-369; Socialstyrelsen, 2006), och att reducera antal 
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personer som är i kontakt med den smittade. Patienter som konstaterats vara bärare av 

MRSA, samt de som inväntar provsvar, ska isoleringsvårdas i ett enkelrum med en egen 

toalett och dusch (Ericson & Ericson, 2009, s. 368-369).  

 

Det finns olika former av isoleringsvård. Kohortvård innebär att flera patienter med samma 

sjukdom vårdas på samma rum och blir vårdade av samma personal dygnet runt och basala 

hygienrutiner utövas (Ericson & Ericson, 2009, s. 368-369). För personalen innebär dessa 

hygienrutiner att de ska desinficera sina händer före och efter patientmöten, dagligt byta 

arbetskläder, samt användande av handskar och skyddsförkläden i patientnära arbete 

(Socialstyrelsen 2007). Infektionskänsliga patienter isoleringsvårdas i skyddsisolering om 

risk för smitta är påtaglig. Detta inkluderar restriktioner för besökare, noggrann personlig 

hygien och följsamhet i basala hygienrutiner (Ericson & Ericson, 2009, s. 368-369). 

 

Sjukvårdens skyldigheter och förpliktelser 

Enligt Smittskyddslagen (SFS 2013:634) ska smittsamma sjukdomar förebyggas, och 

smittspridningen ska begränsas så att fler människor inte smittas. När en MRSA-smittad 

patient vårdas i isolering har denne, som andra smittskydds-isolerade patienter, rätt enligt 

Smittskyddslagen (SFS 2013:634) till stöd och hjälp så att smittspridning förebyggs. Det är 

även lagstadgat att tillgodose att patienten får daglig sysselsättning och en möjlighet att 

vistas utomhus under tiden denne är isolerad, vilket ska vara individanpassat. Patienten ska 

bemötas fördomsfritt och med empati och har rätt att få information om sin sjukdom och 

behandling. Patienten ska ha en patientansvarig läkare som tillhandahåller information och 

ansvarar för smittspårningen. Vid kontakt med vården är patienten enligt smittskyddslagen 

ålagd att informera om att denne är bärare av MRSA, de enheter som vårdar patienten ska 

vidare informera personal och berörda avdelningar om smittan. Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal ge patienten en omsorgsfull hälso- och 

sjukvård, och om den smittade patienten vägrar att vårdas i isolering kan patienten enligt 

Smittskyddslagen (SFS 2013:634) tvångsvårdas.  

 

Teoretisk referensram 

Det går att förmoda att de patienter som vårdas isolerade känner ett ökat lidande under sin 

vårdtid. Katie Eriksson (2001, s. 83-84, 98) menar att det finns olika former av lidande i 
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människans liv. Sjukdomslidandet innefattar det lidande människan känner på grund av sin 

sjukdom, och behandling av sjukdomen. Vårdlidande är det lidande patienten upplever i 

vårdsituationen, vilket innefattar utebliven vård, maktutövning, kränkning, fördömelse och 

straff. Eriksson menar att vårdlidandet är ett onödigt lidande, som med alla medel bör 

elimineras.  

 

Att patienten inte uppfattar att lidandet kan lindras, betyder inte att patienten inte har tankar 

eller önskningar om hur det eventuellt skulle kunna göras. Dessa tankar eller önskningar 

sammanfaller med människovärdet – att känna sig respekterad och vårdad. Patienterna 

känner rädsla för att känna sig övergivna, ensamma och utan gensvar. Onödigt lidande bör 

lindras och sjuksköterskan ska alltid få patienten att känner sig välkommen, vårdad och 

respekterad. Sjuksköterskan bör uppmuntra, stödja, ge individuell vård, informera, vara 

vänlig, ärlig, trösta, finnas där, uppfylla önskningar och våga möta lidande, vilket är att 

lindra onödigt lidande (Eriksson, 2001, s. 95-97). 

 

Problemformulering 

Antalet människor som smittats med MRSA fortsätter att stiga och därmed även behovet av 

isoleringsvård. Då det i sjuksköterskans profession ingår att se människan i sin helhet är det 

viktigt att ha kunskap om patientens erfarenhet av isoleringsvård. Detta för att kunna 

planera och ge så god omvårdnad som möjligt.  

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att vara isolerade på grund av MRSA. 

METOD 

Design 

Detta är en litteraturöversikt, vilket innebär att göra en översikt över aktuella 

forskningsresultat inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2012, s 133). 

Tillvägagångsättet var att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen 

inom ett valt ämne (Friberg, 2012, s.134). 
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Litteratursökning och datainsamling  

Under tidsperioden 13 december 2013 till den 15 februari 2014 pågick systematiska 

artikelsökningar. Sökningarna gjordes i PubMed, Chinal och PsycInfo. I PubMed söktes det 

med fritext och MeSh-termer, i Chinal användes Headings, samt fritext och sökningarna i 

PsycInfo gjordes med fritext. Först söktes det på enskilda ord, som sedan kombinerades i 

olika variationer. Träfflistan söktes igenom efter de artiklar som hade en relevant titel. 

Därefter lästes abstraktet för att få en uppfattning om artikelns innehåll och de artiklarna 

som svarade mot syftet lästes sedan i sin helhet. Artiklar som efter genomläsning bedömdes 

som intressanta och var relevanta mot litteraturöversiktens syfte, kvalitetsgranskades.  

 

Under sökningsprocessen blev alla sökningar noga dokumenterade. Relevanta artiklar som 

inte fanns i fulltext i databaserna blev beställda genom biblioteket. Manuella sökningar 

gjordes genom att granska relevanta artiklars referenslistor. Litteratursökningen resulterade i 

7 artiklar utifrån databaser samt 7 artiklar som hittades via manuella sökningar. De 

sökningar som resulterade i valda resultatartiklar presenteras i tabell 1. och samtliga sökord 

och kombinationer presenteras i bilaga 2. Utvalda resultatartiklar kontrollerades att de var 

refereed i Ulrich's online för att säkerställa att de var vetenskapligt granskade. 

Kontrollsökningar gjordes för att se att sökningarna överensstämde med tidigare sökningar.  

 
Inklusionskriterier 

• Patienter med MRSA som vårdats i isolering 

• Vuxna, över 18 år  

• Peer review  

 

Exklusionskriterier 
• Barn 

• Studier som är skrivna på annat språk än engelska 

• Artiklar som ej var granskade (peer reviewed)  

 

Urval och kvalitetsbedömning 

Granskningen gjordes i tre faser, se tabell 2. De artiklar som inkluderades i resultatet, 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och 
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kvantitativa artiklar, se bilaga 3 och 4. Maxpoäng i den kvalitativa granskningsmallen är 48 

poäng, och i den kvantitativa granskningsmallen är maxpoäng 47 poäng. För att uppnå Grad 

I, måste > 80 % av poängen uppnås, Grad II >70 % och för Grad III > 60 %. Följande punkt 

ändrades i granskningsmallen: lungcancerpatienter ändrades till MRSA-smittade patienter. 

Endast artiklar med kvalitet av grad 1 och 2 inkluderades. De sex första artiklarna 

granskades tillsammans för att säkerställa att de delade samma syn på artiklarnas kvalitet. 

Resterande artiklar granskade författarna var för sig men vid osäkerhet diskuterades 

granskningen.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval 
 
Databas/datum Sökord 

 
Avgräns-

ningar 
Antal 
träffar 

Förkasta
de 

artiklar 
Fas I 

 
 
Fas 
II 

 
 
→

 
 
→ 

 
 
Fas 
III 

Antal 
utvalda 
artiklar 

Cinahl/140205 (Headings 
"Methicillin-
Resistant 
Staphylococc
us Aureus") 
AND 
(Headings 
"Attitude") 
AND patient 
isolation 

English, 
1995-dd, 
human 

105 *92 **3 *
*
*
4 

****
1 

***
**0 

5 

PsycInfo/140124 MRSA AND 
isolation 
AND 
experience 

Peer 
Reviewd 

4 *2 **1 *
*
*
0 

****
0 

***
**0 

1 

PubMed/140123 MRSA AND 
depression 

English, 
humans, 
1995-dd 

15 *12 **1 *
*
*
0 

****
0 

***
**1 

1 

Manuella 
sökningar 

        7 

 
*antal förkastade efter läsning av titel. ** antal förkastade efter läsning av abstrakt. *** antal 
förkastade efter läsning av resultat. ****antal förkastade då de inte fanns i fulltext. *****antal 
förkastade efter dubbelexemplar. 
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Tabell 2. Granskningsfaser 

Granskningsfaser 

Fas I: Titel och abstrakt lästes. 

Fas II: Artiklarna lästes i sin helhet. Vetenskapligheten samt etiska 
överväganden kontrollerades, och manuella sökningar genomfördes. 

Fas III: Kvalitetsbedömning och artiklar lästes igen. 

 

Dataanalys 

Först lästes artiklarna i sin helhet för att få en uppfattning av innehållet.  Sedan identifierades 

och markerades relevanta textstycken. Texten översattes till svenska och det översatta, 

markerade materialet kodades. Det kodade materialet sorterades och delades därefter in i 

teman (tabell 3) som speglade innehållet; känslomässiga konsekvenser, uppfattningar om 

isoleringsrutiner, informationens betydelse, sociala aspekter och fysisk miljö. Sedan 

sammanställdes den sorterade texten.  

 

Tabell 3. Exempel på analysprocess. 

Textstycken/ meningar Översatt textstycke Kod     Tema 

“Participants viewed 
this influence of MRSA 
on the social practices of 
health professionals 
negativily (Barratt et al., 
2011). “ 

Deltagarna ansåg att 
MRSA hade ett negativt 
inflytande på 
vårdpersonalens sociala 
tillvägagångssätt 

Relationer. Sociala aspekter 

“They also reported the 
quality of care they 
received to be 
compromised because 
of their isolation 
(Barratt et al., 2011).” 

Vårdkvaliteten uppgavs 
vara äventyrad på grund 
av deras isolering 

Vårdkvalitet Uppfattningar om 
isoleringsrutiner 
 

 
 
Etiska överväganden 

Under artikelgranskningen har fokus lagts vid att kontrollera att en etisk kommitté har 

godkänt studierna i de utvalda resultatartiklarna, samt att studiedeltagarna har gett 

informerat samtycke till att delta i studien. När detta saknats har det vidare granskats om 
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tidskriften där artikeln publicerats använt sig av etiska riktlinjer angående de artiklar de 

publicerar. Där etiskt resonemang har saknats från tidskriftens hemsida, har det undersökts 

via email att tidskriften har följt etiska riktlinjer. Artiklar med etiskt resonemang användas 

för att öka möjligheten att studierna är utförda med patientens integritet i åtanke (Polit & 

Beck, 2012, s. 170).  

RESULTAT 

I resultatet framkom fem teman: känslomässiga konsekvenser, fysisk miljö, sociala aspekter, 

informationens betydelse och uppfattningar om isoleringsrutiner. 

 
Känslomässiga konsekvenser  

Patienterna beskrev isoleringsvården som att vara "instängd" eller "fast" och att "hållas borta 

från andra människor" (Barratt, Shaban & Moyle, 2011) vilket upplevdes som begränsande 

och kränkande. Avskiljningen från de andra patienterna förstärkte dessa känslor (Criddle & 

Potter, 2006; Skyman, Sjöström & Hellström, 2009; Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson, & Lewis, 2012) och ensamheten i isoleringen sågs som ensam och tråkig 

(Webber et al., 2012). 

 

Vissa upplevde isoleringsvården som pinsam och avstod från att ta emot besök eller 

arrangerade dem utanför avdelningen (Webber et al., 2012). Känslorna av att vara smutsig 

eller stigmatiserade, försvårade kontakten med omvärlden (Barratt et al., 2011), och många 

patienter delade en oro för att deras närstående inte skulle komma på besök på grund av 

rädslan inför att bli smittade (Barratt, et al., 2011; Webber et al., 2012). Avsaknad av besökare 

kunde leda till smärtsam ensamhet, samt känslor av övergivenhet (Barratt, et al., 2011). 

Rädslan och oron inför att smitta andra patienter eller närstående (Barratt et al., 2011; 

Webber et al., 2012), gjorde att patienter i isolering valde bort fysisk kontakt, som kramar och 

pussar (Barratt et al., 2011). 

 

“Don’t touch me sweetheart… don’t kiss grandad.” And of course that upset 

them because they couldn’t” (Criddle & Potter, 2006, s. 26). 

 

“…when they come in they want to give me a kiss or a hug… I would say ‘No, no you 
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can’t touch me cause I might be contaminated or contagious’...and I wasn’t sure how much of 

that they could do” (Barratt et al., 2011, s. 57). 

 

De känslor patienterna kände inför att vara MRSA-smittade färgade även erfarenheten av 

isoleringsvården - de patienter som hade svårt att handskas med MRSA-smittan uppfattade 

även isoleringsvården som svår (Barratt et al., 2011). Patienterna uttryckte att de kände sig 

orena, smittade, samt nedvärderade och de uttryckte även känslor av utanförskap (Barratt et 

al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Newton, Constable och Senior, 2001; Webber et al., 2012). 

Isoleringen liknades vid att vara ett djur i en inhägnad (Criddle & Potter, 2006). 

 

“I couldn’t touch anybody, I couldn’t go into anyone’s room…, they (the healthcare staff) 

looked at you as if you were a piece of dirt” (Webber et al., 2012, s. 45). 

 

Patienterna förstod skälen bakom isoleringsvården, men den sågs ändå som en fångenskap 

och de var väl medvetna om de restriktioner isoleringen medförde (Barratt et al., 2011). Vissa 

patienter upplevde att de flyttats in i ett enkelrum utan förvarning eller förklaring om varför, 

därför beskrivs den första tiden som svårare att anpassa sig till (Criddle & Potter, 2006). I en 

studie av Kennedy & Hamilton (1997) kunde utläsas att hälften av de isolerade patienterna 

kände att isoleringsvården påverkade deras humör negativt, de resterande patienterna ansåg 

inte att humöret påverkats alls. De isoleringsvårdade patienterna uttryckte ett större 

missnöje i allmänhet än de patienter som inte isoleringsvårdades (Stelfox, Bates & 

Redelmeier, 2003). Barratt et al. (2011) belyser patienternas frustration över hur deras ökade 

hjälpbehov minskat deras självständighet. Isoleringsvården medförde att patienterna 

behövde assistans för att utföra vardagliga sysslor, så som att hämta något att dricka eller att 

bli förd till duschen. Detta minskade patienternas känsla av kontroll. En studie av Gammon 

(1998) visar en avsevärt lägre känsla av kontroll och självkänsla hos de isolerade patienterna 

jämfört med de patienter som inte isoleringsvårdades.   

 

De isolerade patienterna uppvisade en betydligt högre förekomst av depression och ångest 

än den icke isolerade patientgruppen (Catalano et al., 2002; Gammon, 1998; Davies & Rees, 

2010; Rees et al., 2000; Tarzi, Kennedy, Stone & Evens, 2001). Rees et al. (2000) uppger att 
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patientens upplevelse av personalens betydelse stod i förhållande till hur deprimerad 

patienten var. Ju mindre fokus patienterna lade på personalen, desto fler tecken på 

depression uppvisades. De patienter som hade en ungefärlig uppfattning av hur länge de 

skulle vårdas isolerade, kände betydligt mer ångest än de som inte hade någon uppfattning 

om vårdtidens längd. 

 

Användandet av handskar och förkläden väckte starka känslor hos de isolerade patienterna 

och fick dem att känna sig infekterade (Barratt et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Newton et 

al., 2001; Webber et al., 2012). När patienterna uppmärksammade personalens bristande 

följsamhet gällande hygien och skyddsåtgärder (Barratt et al., 2011; Newton et al., 2001) 

framkallade detta känslor av ilska och frustration. 

 

“I felt like a leper, I did because nobody would come in unless they put an apron  

and their gloves on.”  (Criddle & Potter, 2006, s. 27). 

 

Fysisk miljö 

Då patienternas livsvärld främst existerade inom ramarna av deras rum, blev de fysiska 

omgivningarna i isoleringsrummet väldigt betydelsefulla (Barratt et al., 2011). Att kunna se 

ut genom ett fönster var viktigt och gjorde att patienterna kände sig mindre isolerade 

(Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2009). Utsikten från fönstret upplevdes som ett sätt att 

behålla kontakten med omvärlden på, då det möjliggjorde för patienterna att se andra 

människor (Barratt et al., 2011). Även bakgrundsljud som till exempel en radio, gjorde tiden i 

isoleringsrummet lättare för patienterna att uthärda (Barratt et al., 2011). Patienterna uppgav 

att en möjlighet att se ut över avdelningen för att ha kontakt med andra patienter och 

personal skulle underlättat tiden i isoleringen, och även ett mer effektivt sätt att tillkalla 

personal hade hjälpt (Kennedy & Hamilton, 1997). Isoleringsvården i enkelrum uppfattades 

som både positiv och negativ (Barrat et al., 2011; Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). 

De som föredrog mycket privatliv kände att tystnaden och inrättningen i rummet var positiv 

och gav dem integritet (Criddle & Potter, 2006; Newton et al., 2001). En studie av Webber et 

al. (2012) visar att patienterna ansåg att isoleringen i enkelrummet erbjöd större frihet från 

vardagsrutiner och även gav besökare större frihet.    
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Sociala aspekter  

Patienterna tyckte att kontakten med andra människor var viktig för att undvika känslor av 

ensamhet (Barratt et al., 2011; Webber et al., 2012). De beskrev att möjligheten till att ringa 

telefonsamtal och få besök av sina närstående, underlättade och tröstade dem. En studie av 

Kennedy & Hamilton (1997) visade att mer än hälften av de isoleringsvårdade patienterna 

inte upplevde att isoleringen påverkade deras relationer till närstående, men vissa ansåg att 

isoleringsvården stärkt relationer genom den integritet och avskildhet som medföljde. 

Möjligheten att se andra patienter och personal gjorde att känslan av isolering 

minskade(Barratt et al., 2011). 90,5 procent av patienterna angav att det var viktigt att ha en 

regelbunden kontakt med personalen (Rees, Davies, Birchall och Price, 2000). Studier av 

Newton et al. (2001), Skyman et al. (2009) och Stelfox et al. (2003) uppger att patienterna 

ansåg att MRSA-isoleringen medfört mindre kontakt med personalen som endast kom till 

isoleringsrummet då de haft specifika omvårdnadsåtgärder att utföra eller läkemedel att dela 

ut. Patienterna upplevde även att personalens bemötande förändrats och vissa ansåg att de 

fått ett sämre bemötande då de isoleringsvårdades. Exempel på detta var hur läkare undvikit 

att skaka hand eller avstått från att komma in i patientrummen (Barratt et al., 2011). 

 

“…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, and mask and gloves... I would 

have preferred them to have come in and had their discussion” (Barratt et al., 2011, s. 57). 

 

Wassenberg, Severs och Bonten (2010) beskriver hur de flesta patienterna inte ansett att 

isoleringsförfarandena påverkat antalet möten med sjuksköterskan (64 %) eller läkare (81 %). 

De flesta patienterna upplevde att deras isolering i enkelrum var nödvändigt för att skydda 

andra (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2009) och accepterade därför situationen (Skyman et 

al., 2009). 

“... it’s only common sense that if you have got something that you can pass on, which can 

cause say half a dozen more to get sick, … to be on your own till it’s cured” (Barratt et al., 

2011, s. 56). 
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Informationens betydelse  

Mer och fortgående utbildning för personal, patienter och närstående efterfrågades av 

patienterna (Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). En studie av Newton et al. (2001) 

visade att väldigt få patienter hade en klar uppfattning om varför de isoleringsvårdades. 

Criddle & Potter (2006) beskriver att patienter genom bristfällig kommunikation från 

vårdpersonal fått en överdriven uppfattning om MRSA-smittans utbredning, vilket 

medförde att patienterna inte förstod varför just de var tvungna att vårdas isolerade, när så 

många redan var smittade. I en studie av Newton et al., (2001)  kan utläsas att patienternas 

uppfattningar kring varför isoleringsvården behövdes varierade. Anledningar som 

patienterna uppgav var att förhindra smitta, göra omvårdnadsarbetet lättare för personalen 

eller för att göra fler bäddar lediga på avdelningen.   

 

Patienterna ställde sig frågande till varför dessa strikta isoleringsförfaranden inte behövdes i 

samhället eller i hemmet under permission då de varit så rigorösa under sjukhusvistelsen 

(Webber et al., 2012). De flesta patienterna (93 %) förväntade sig att isoleringen skulle 

avbrytas inom 14 dagar och vissa var även av uppfattningen att isoleringsåtgärderna endast 

skulle pågå i tre dagar (64 %) (Wassenberg et al., 2010).  

 

En studie av Wassenberg et al. (2010) uppger att fler än hälften (62 %) av de isolerade 

patienterna var positivt inställda till den muntliga informationen de fått av personalen i 

samband med isoleringen. Rees et al. (2000) uppvisar att de isolerade patienterna ansett att 

de fått tillräckligt med information om infektionen och medföljande behandlingsprocedurer 

(66,7 %). Vidare uppger Wassenberg et al. (2010) att de flesta av de isolerade patienterna (95 

%) ansåg att de informerats om de åtgärder som skulle utföras och att vissa (47 %) även fått 

skriftlig information.  

 

 

Uppfattningar om isoleringsrutiner  

Användandet av handskar och förkläden sågs som ett skydd för de andra patienterna och för 

personalen, men inte för patienterna själva (Barratt et al., 2011; Newton et al., 2001). Vissa var 

av uppfattningen att MRSA-spridningen redan var väldigt utbredd (Webber et al., 2012), och 

ansåg att de strikta isoleringsmetoderna var onödiga (Webber et al., 2012; Newton et al., 
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2001) användandet av förkläden sågs därför som ett slöseri av tid och pengar (Newton et al., 

2001). Vissa patienter angav att de haft negativa erfarenheter av personalen gällande hygien 

(Webber et al., 2012) men att isoleringsvården uppfattades som renare än övriga sjukhuset. 

Detta gjorde att patienterna fick uppfattningen att risken för vårdrelaterade infektioner 

minskades (Burnett et al., 2009). En studie av Wassenberg et al. (2010) visar att de flesta av de 

isolerade patienterna ansåg att isoleringsåtgärderna inte påverkat vården (74 %) eller 

förbättrat den (24 %). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt innehåller artiklar med kvantitativa och kvalitativa ansatser, då 

erfarenheter kan undersökas både genom skalor och intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

49) handlar kvantitativa artiklar om statistik och de kvalitativa artiklarna beskriver 

människors upplevelser och ger en förståelse för deras erfarenhet. Citat användes för att lyfta 

fram de personliga erfarenheterna i de kvalitativa studierna. Dessa behölls på engelska för 

att inte förändra innebörden.   

 

Sökningarna begränsades mellan årtalen 1995-2014 då det 1995 började rapporteras in 

MRSA-smittade till frivilliga laboratorierapporten (Folkhälsomyndigheten, 2013b), vilket gör 

att detta årtal bildar en relevant startpunkt i tiden. Nackdelar med att inkludera artiklar som 

publicerades för 10 – 15 år tillbaka, är att rutiner kring isoleringsvård kan ha ändrats, men då 

denna litteraturöversikt har patientens erfarenhet i fokus, anser författarna att detta inte gör 

någon betydande skillnad. Kontrollsök med ett utökat tidsintervall gjordes för att kontrollera 

att inga väsentliga artiklar missats. Endast engelska artiklar användes i resultatet. Att 

översätta artiklar skrivna på andra språk som författarna inte behärskade ordentligt sågs ej 

som en möjlighet då feltolkningar lätt kunnat uppstå, och resultatet i sin tur blivit 

missvisande. Engelska artiklar har översatts till svenska på ett sätt som inte förändrat eller 

påverkat innehållet.  

 

Patienters erfarenheter av isoleringsvård kan påverkas av olika faktorer som kultur och 

religion, och att isoleringsvården möjligen ser annorlunda ut i andra länder, och därmed 
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påverkat hur patienten erfar situationen. Författarna har valt att vara öppen i sina sökningar 

efter artiklar och har inte exkluderat studier på grund av vilket land de företogs i. Då de 

slutligen utvalda resultatartiklarna härstammar från västvärlden, kan anses att resultatet får 

en högre överförbarhet till den svenska hälso- och sjukvården. Överförbarheten styrks även 

av tillgången av en svensk studie.  

 

Under de manuella sökningarna genomsöktes referenslistor i de väsentliga artiklarna som 

svarade mot syftet. Sökningar i flera andra databaser gjordes initialt, men då det inte gav 

relevanta träffar, redovisades inte dessa sökningar i bilaga 2. Sökningar gjordes med MeSh-

termer och med fritext, i olika kombinationer i PubMed och med Headings och fritext i 

Cinahl (bilaga 2). Författarna anser att en god söknadsmättnad har uppnåtts, vilket ökar 

litteraturstudiens tillförlitlighet.  

 

Granskningsmallarna av Carlsson och Eiman (2003), (bilaga 3 & 4) är väl ansedda och ökar 

därmed litteraturöversiktens kvalitet. Punkt 8 i mallarna ändrades från lungcancerpatienter 

till MRSA-smittade patienter då detta var relevant mot syftet i föreliggande 

litteraturöversikt.  

 

Två resultatartiklar saknade etiskt resonemang. De tidskrifter där artiklarna publicerades 

kontaktades via email och redaktörerna svarade att alla studier som publicerades i 

respektive tidskrift var etiskt godkända. Vidare granskades artiklarna och det ansågs att 

studierna utgått från de etiska principerna. I relation till att artiklarna annars är av god 

kvalitet bestämdes det att inkludera artiklarna. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa MRSA-smittade patienters erfarenheter av 

isoleringsvård.  

 

I resultatet framkom att isoleringsvården medförde att patienterna kände sig utlämnade eller 

fångade och instängda. Detta till trots att de förstod behovet därav, vilket medförde 

frustration hos patientgruppen. Enligt Katie Eriksson hade detta vårdlidande kunnat 
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minskas eller undvikts genom att visa intresse, respekt och omsorg för patienterna (Eriksson, 

1990, s. 99-100).  

 

Resultatet visar att patienter som vårdas i isolering på grund av MRSA, kände en avsaknad 

av regelbunden kontakt med vårdpersonalen. Patienterna upplevde att kontakten minskade 

då de isoleringsvårdades. Detta bekräftas i en studie av Evans et al. (2003), där de isolerade 

patienterna besöktes färre gånger och hade signifikant mindre tid med personalen än de 

patienter som inte vårdades i isolering. Även Saint, Higgins, Nallamothu och Chenoweth 

(2003) belyser hur patienter som isoleringsvårdades hade färre kontakttillfällen med läkarna. 

I resultatet framkommer att patienter upplevde att personalens bemötande försämrades då 

patienterna isolerades och att vissa ur personalen även avhållit sig från fysisk kontakt med 

den isolerade patienten. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) kan tydligt utläsas att 

vård ska ges på lika villkor för alla och med respekt för den enskilda människans värdighet. 

Resultatet tyder på att detta brister, då en tydlig skillnad förekommer mellan de som vårdas 

i isolering och de som inte isoleringsvårdas. I förlängningen leder detta försämrade 

bemötande till ett ökat vårdlidande för de isolerade patienterna. Katie Eriksson beskriver att 

vårdens grundpelare är människans strävan mot det goda (Eriksson, 1990, s. 28), och att 

sjuksköterskan ska lindra onödig lidande. Detta genom att uppmuntrar och stödja patienten, 

förmedla hopp och uppfylla önskningar (Eriksson, 2001, s. 96). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (Värdegrund för omvårdnad, 2005), är lidande individuellt och unikt 

och sjuksköterskan har genom sin etiska kod en skyldighet att behandla alla patienter med 

respekt och likvärdigt, oavsett sjukdomsstatus (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2005). 

Trots att det är mänskligt att känna rädsla inför svåra sjukdomar eller smittor, vidhåller 

författarna att dessa rädslor kan minska om sjuksköterskan arbetar i enlighet med 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005), och de 

hygieniska riktlinjer och rutiner som finns utarbetade (Socialstyrelsen, 2006). 

 

I resultatet kan utläsas att trots att patienterna anser sig blivit informerade om MRSA och 

den medföljande isoleringsvården, finns stora brister i deras kunskap. Detta åskådliggörs 

tydligt då patienter saknar förståelse om anledningen till varför de isoleringsvårdas. I 

föreliggande studie framkom också att isoleringsvårdade patienter förväntade sig att 
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isoleringen skulle avbrytas inom två veckor. Resultatet tyder på att det finns en brist i den 

information patienterna får eller i hur informationen ges. Enligt HSL (1982:763) har patienten 

rätt till individuellt anpassad muntlig och skriftlig information om sitt hälsotillstånd och den 

vård och behandling som finns. Författarna anser att information är en del av grunden för 

vårdandet och ett verktyg för att uppnå en tillfredsställande vårdkvalitet. Bristen på 

information kan leda till ett ökat vårdlidande för de patienter som vårdas i isolering. Enligt 

godhetsprincipen, en av vårdetikens grundprinciper, ska vårdgivaren minska skada och 

främja god hälsa hos patienterna (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013). Katie 

Eriksson menar att sjuksköterskan ska minska lidande genom att visa respekt för patienten, 

ha tålamod, visa stöd samt att ge patienten tid och information (Eriksson, 1990, s. 106-108). 

Därför bör patienterna erbjudas både skriftlig och muntlig information, så att de har 

möjlighet att tillgodogöra sig den information de har rätt till. Detta stöds av en studie av 

Granum och Halse (2010) där det framkommer att sjuksköterskor uppfattar det som lättare 

för patienten att tillgodogöra sig informationen då den är muntlig och men med en enkel 

informationsbroshyr som komplement. Detta ökade möjligheten för att patienten skulle 

förstå informationen. I en studie av Riddervold, Høy och Varre (2008) framkom att en 

skriftlig sammanfattning av patientinformation ansågs vara ett bra redskap för både 

patienter och anhöriga samt gjorde det lättare för patienterna att tillgodogöra sig 

information. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005), kan utläsas att 

sjuksköterskan har ansvar för att ge information på rätt tid, i rätt form och anpassat efter 

situation och patient. I en studie av Johansson, Olèni och Fridlund (2002) framkom det att 

patienter förväntade sig att sjuksköterskan skulle ge dem nödvändig information.  

 

Vidare visar resultatet att en stor andel av de patienter som isoleringsvårdades hade 

uppfattningen av att isoleringsåtgärderna skulle pågå i högst tre dagar. En möjlig tolkning 

av detta är att patienterna inte bjuds in att vara delaktiga i sin vård och därför inte uppfattar 

detaljerna runt vårdsituationen. Ur ett patientperspektiv bör patienten göras delaktig, något 

som skulle kunna återskapa den bristande kontroll de isolerade patienterna upplever och 

minska deras vårdlidande. I en studie av Granum och Halse (2010) framkommer det att 

välinformerade patienter blir mer intresserade av sin egen situation, och får en större vilja att 

öka den egna kompetensen. Enligt Socialstyrelsen (2006) ska sjuksköterskan stärka 
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vårdtagarens position och höja vårdkvaliteten, detta genom att följa utvecklingen inom 

hälso- och sjukvården, samt analysera kvaliteten och säkerheten inom vården. Eriksson 

(1990, s. 102, 105-106) beskriver hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten att upprätthålla sin 

autonomi och att känna ansvar över sin egen hälsa och sitt liv. Detta genom att ge patienten 

ett personligt utrymme och hjälpa patienten in på en väg mot ett bättre liv.  

 

Resultatet visar att patienterna uppfattade isoleringsvården som kränkande och 

stigmatiserande, de lämnades med känslor av att vara orena och smittade, ett hot mot sina 

medmänniskor. Detta försvårade patienternas tid i isoleringen och problematiserade deras 

kontakt med omvärlden. Liknande fynd hittades i en studie av Andersson, Lindholm och 

Fossum (2011) där MRSA-smittade patienter uppgett att rädslan att smitta andra var 

traumatiserande och ångestframkallande. Författarna anser att en faktor av flera, bakom 

denna rädsla var också här bristen på information, om smittspridningen. Resultatet visar 

även personalens brist på följsamheten gällande hygienföreskrifter, vilket skapade 

frustration och ilska hos de isolerade patienterna. En större förståelse inför smittspridning 

hos sjukvårdspersonalen bör öka följsamheten och följaktigen leda till en bättre relation med 

patienten. Eriksson (1990, s. 106-107) beskriver att respekt inför den andra människan är 

viktigt för vårdandet. För att bemöta patienten med respekt bör sjuksköterskan använda sig 

av sin kunskap om uppdaterad evidensbasserad forskning, detta bör ligga till grund för 

patientmötet. Även i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2005) framkommer det att en sådan kunskap om evidensbasserad forskning är fundamental 

hos en legitimerad sjuksköterska.  

 

Slutsatser och praktiska implikationer  

Resultatet i litteraturöversikten visade att patienterna upplevde att relationen med 

personalen förändrats negativt av isoleringen. Den oro och rädsla som detta oprofessionella 

bemötande skapar hos patienten är oacceptabelt. Författarna anser att en ökad medvetenhet 

och kunskap hos vårdpersonalen skulle stävja detta beteende. Ansvaret för personalens 

kompetens och deras hanterande av MRSA i bemötandet av patienten bör ligga på en 

organisatorisk nivå, där utbildning är ett kraftfullt verktyg. Resultatet belyser även 

personalens brist på följsamheten gällande hygienföreskrifter, vilket skapade frustration och 



 

17 
 

ilska hos de isolerade patienterna. Även detta område bör förbättras och personalen måste 

optimera sin följsamhet till gällande hygienrutiner.  Resultatet visar även skillnader i om 

patienter anser sig fått den information de behövt. Då en tydlig brist i information och 

bemötande kan utläsas, bör detta förbättras då det är viktigt för en god omvårdnad. 

Författarna anser att dessa förbättringar skulle skapa en tryggare miljö för patienten, en 

säkrare vård och ett minskat vårdlidande för de patienter som isoleringsvårdas.  

 
Förslag på vidare forskning 

Författarna anser att vidare forskning bör genomföras med syftet att undersöka 

sjuksköterskans bemötande av MRSA-smittade patienter som isoleringsvårdas. Detta skulle 

vara av stor betydelse för patienter och personal. En sådan studie skulle med fördel kunna 

användas i syfte att utbilda/informera vårdpersonalen. Det behövs utökad svensk forskning 

där patientens erfarenhet av isoleringsvården är i fokus, vilket skulle möjliggöra en 

förbättring av de MRSA-smittade patienternas livsvillkor under sin sjukhusvistelse.  

 

Tackord 

Stor tack till våra handledare Linda Högsnes och Lillemor Olsson för stöd och vägledning 

under denna process. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1. Artikelöversikt 

 

Författare, Årtal, Namn Syfte Deltagare 
Metod, 
Datainsamling Huvudresultat 

Kvalitets
bedömni
ng 

Barratt, R., Shaban, R., 
Moyle, W. 2011. Nya 
Zeeland. 

Denna studie undersökte den levda 
erfarenheten av MRSA-isolering hos 
inlagda patienter i en akutvårdsmiljö på 
ett stort sjukhus i Nya Zeeland, samt vad 
upplevelsen inneburit om och betytt för 
dem. 

Ändamålsenli
gt urval med 
10 patienter 
som 
isoleringsvård
ades. 

Kvalitativ ansats, 
tolkande 
fenomenologisk 
studie. 
Semistrukturerad
e intervjuer. 

Kontakten med andra människor 
var viktig för patienterna för att 
undvika känslor av ensamhet. 
Patienterna upplevde även att 
relationen med personalen 
förändrades av isoleringen och 
vissa ansåg att de fått ett sämre 
bemötande av personalen på grund 
av att de vårdades i isolation. 
Rädslan och oron inför att smitta 
andra, gjorde att patienterna valde 
bort fysisk kontakt. Även om de 
flesta deltagarna förstod skälen 
bakom isoleringsvården, sågs 
isoleringen som en fångenskap. 

Grad 1 
(92 %) 

Burnett, E., Lee, K., 
Rushmer, R., Ellis, M., 
Noble, M., Davey, P. 2009. 
England. 

Syftet med denna studie är att jämföra 
berättelser från patienter som blivit 
diagnostiserade med S. Aureus i 
blodomloppet och patienter från samma 
sjukhus men inte var diagnostiserade 
med en infektion.  
 
 
 

20 deltagare, 
varav två 
intervjuer blev 
exkluderade. 
 
 
 
 
  

Kvalitativ studie 
Semistrukturerad
e intervjuer. 

Isoleringsvården uppfattades som 
renare än övriga sjukhuset och 
gjorde att patienterna fick 
uppfattningen att risken för 
vårdrelaterade infektioner 
minskades 

Grad 2 
(77 %) 
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Författare, Årtal, Namn Syfte Deltagare 
Metod, 
Datainsamling Huvudresultat 

Kvalitets
bedömni
ng 

Catalano, G., Huston, S,. 
H,. Catalano, M., C., 
Butera, A., S., Jennings, S., 
M., Hakala, S., M., 
Burrows, S., L., Hickey, 
M., G., Duss, C., V., 
Skelton, G. J. Laliotis. 
2002. USA 

Studien genomförs för att bedöma om det 
finns någon ökning i ångestsymtom och 
depression i patienter som inte är kritiskt 
sjuka och är isoleringsvårdade.  

51 deltagare 
medverkade i 
studien. 27 
isolerade 
patienter och 
24 patienter i 
kontrollguppe
n, vilka inte 
isolerades.   

Kvantitativ 
studie. Resultatet 
inhämtades 
genom 
mätvärden på 
olika skalor.  

De isolerade patienterna uppvisade 
en betydligt högre frekvens av 
depression och ångest än den icke 
isolerade kontrollgruppen. 

Grad 1 
(83 %) 

Criddle, P., Potter, J. 2006. 
England.  

Syftet är att undersöka fenomenet kring 
att vara koloniserad med MRSA ur 
patientens perspektiv. 

14 deltagare 
koloniserade 
med MRSA 
deltog i 
studien.  

En kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie. 
Datainhämtning 
skedde genom 
semistrukturerad
e intervjuer.  

Patienter upplevde isoleringen som 
begränsande och kränkande samt 
informationen från personalen som 
bristfällig. Dock 
upplevdes isoleringen även som 
positiv av vissa patienter då den 
medförde integritet. 

Grad 1 
(85 %) 

Davies, H., Rees, J. 2000. 
England 

Syftet är att undersöka kopplingen mellan 
humörpåverkan och olika faktorer som 
påverkar livskvalitet hos patienter som 
vårdas i isolation i akuta och 
rehabiliteringsavdelningar. Samt att 
undersöka personalens kunskap i att 
känna igen denna humörförändring.  
 
 
 
 

21 isolerade 
patienter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
prospektiv  
studie. Resultatet 
inhämtades 
genom 
frågeformulär 

De isolerade patienterna uppvisade 
negativa förändringar i humöret 
och påvisade en högre frekvens av 
ångest och depression. 

Grad 1 
(87 %) 
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Författare, Årtal, Namn Syfte Deltagare 
Metod, 
Datainsamling Huvudresultat 

Kvalitets
bedömni
ng 

Gammon, J. 1998. 
England.  

Syftet är att undersöka de psykiska 
effekterna av sjukhusinläggning och 
isolering, samt att utvärdera om detta 
påverkar patientens kognitiva 
återhämtning. Även att utvärdera om 
isolering på grund av en infektion var 
mer stressande och skapade mer negativa 
effekter på den psykiska funktionen än en 
rutinmässig sjukhusinläggning.  

40 patienter 
ingick i 
studien. 20 
patienter i en 
grupp som var 
rutinmässigt 
inlagda på en 
avdelning och 
20 patienter 
som vårdades 
isolerade.  

Resultatet 
inhämtades 
genom skalor och 
enkäter. 
Kvantitativ, 
kvasiexperimente
ll studie. 

De isolerade patienterna upplevde 
en betydligt lägre känsla av 
kontroll och självkänsla än de icke 
isolerade patienterna. 

Grad 1 
(87 %) 

Kennedy, P., Lucy, R. 
Hamilton. 1997. England. 

Syftet med denna studie är att undersöka  
psykiskt välbefinnande hos 
ryggmärgsskadade patienter, som var 
isolerade som ett resultat av att vara 
MRSA  
positiv, med hypotesen att isoleringen 
skulle ha en viss inverkan på dessa 
patienter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 deltagare, 
16 isolerade 
patienter och 
motsvarande 
kontrollgrupp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
ansats. Resultatet 
inhämtades 
genom 
frågeformulär och 
skalor. 

Patienterna uppgav att det som 
kunde underlätta tiden i 
isoleringen, hade varit att ha en bra 
översikt över avdelningen så att de 
haft en möjlighet att se de andra 
patienterna eller personalen. 
Patienterna beskrev hur patienter 
uppfattat att vårdkvaliteten 
äventyrats på grund av isoleringen 
och 85 % av de isoleringsvårdade 
patienterna ansåg att deras 
rehabilitering blivit negativt 
påverkad av isoleringen. 

Grad 1 
(83 %) 
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Författare, Årtal, Namn Syfte Deltagare 
Metod, 
Datainsamling Huvudresultat 

Kvalitets
bedömni
ng 

Newton, J., T., Constable, 
D., Senior, V. 2001. 
England. 

Ett initialt försök att dokumentera 
uppfattningar och erfarenheter av 
isolationsvård hos patienter som är 
smittade med MRSA.  

19 deltagare, 
12 kvinnor, 7 
män. MRSA-
smittade 
patienter som 
vårdades i ett 
enskilt rum. 

Kvalitativ, 
deskriptiv studie. 
Resultatet 
inhämtades 
genom 
semistrukturerad
e intervjuer. 

Patienterna upplevde att MRSA-
isoleringen medfört att de hade 
haft mindre kontakt med 
personalen som endast kom då de 
hade specifika 
omvårdnadsåtgärder att utföra 
eller läkemedel att dela ut. Det 
framkom att inte alla patienter 
hade en klar uppfattning om varför 
de isolerades och då den 
grundläggande förståelsen inför 
isoleringen saknades. Patienternas 
uppfattning om skyddsåtgärder 
kretsade främst kring dess fysiska 
manifestationer, som att personalen 
bar handskar och förkläden, men 
även vilka känslor det väckte hos 
patienterna. 

Grad 1, 
40 p 

Rees, J., Davies, H., 
Birchall, C., Price, J. 2000. 
England. 

Syftet är att undersöka kopplingen mellan 
humörpåverkan och olika faktorer som 
påverkar livskvalitet hos patienter som 
vårdas i isolation i akuta och 
rehabiliteringsavdelningar. 
 
 
 
 
 
 
 

21 isolerade 
patienter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
prospektiv  
studie. Resultatet 
inhämtades 
genom 
frågeformulär. 

De isolerade patienterna uppvisade 
negativa förändringar i humöret. 
Men de uttryckte sig vara nöjda 
med vårdkvaliteten och 
informationen.  

Grad 1 
(87 %) 
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Författare, Årtal, Namn Syfte Deltagare 
Metod, 
Datainsamling Huvudresultat 

Kvalitets
bedömni
ng 

Skyman, E., Thunberg, H., 
Sjöström, Hellström, L. 
2009.  Sverige.  

Att få kunskap om patienters upplevelser 
av att smittas av MRSA på sjukhus och 
därmed bli isolerad på infektionskliniken.  

6 deltagare.  Kvalitativ ansats. 
Resultatet 
inhämtades 
genom 
djupgående 
intervjuer.  

Patienterna uppfattade 
isoleringsvården som begränsande 
och kränkande och de kände sig 
instängda när de skiljdes från 
andra människor. Trots 
patienternas frustration ansåg de 
flesta att deras isolering i enkelrum 
var nödvändigt för att skydda 
andra och därför accepterades 
situationen. 

Grad 1 
(81 %) 

Stelfox, H., T., Bates, D., 
W., Redelmeier, D., A. 
2003. Usa och Canada. 

För att undersöka kvaliteten på medicinsk 
vård av patienter för infektionskontroll. 

150 isolerade 
patienter, och 
300 icke 
isolerade 
patienter i 
kontroll 
gruenpp.  

Resultat 
inhämtades 
genom skalor och 
enkäter. 
Kvantitativ, 
kvasiexperimente
ll studie. 

Isolerade patienter var troligare att 
uttrycka formella klagomål till 
sjukhuset angående deras vård än 
de icke isolerade patienterna.  
 

Grad 1 
(89 %)  

Tarzi, P., Kennedy, S., 
Stone, M., Evans. 2001. 
England. 

Den aktuella studien hade två 
huvudsyften. För det första att få bevis 
om effekten av sjukhusvistelsen. Detta 
genom jämförelse av ångest och 
depression hos äldre vuxna som 
genomgår rehabilitering, jämförelser av 
uppskattningar i nivåer i allmänhet i den 
äldre vuxna befolkningen. För det andra, 
att se på olikheterna mellan på 
frågeformulär mellan de isolerade och de 
oisolerade äldre vuxna, för att undersöka 
de psykologiska effekterna av fysisk 
isolering för äldre vuxna på sjukhuset. 

42 patienter 
deltog i 
studien. 22 
isolerade 
patienter och 
20 icke 
isolerade 
patienter.   

Kvantitativ, 
tvärsnitts 
kontrollstudie. 
Resultatet 
inhämtades 
genom 
frågeformulär och 
skalor. 

De isolerade patienterna uppvisade 
en betydligt högre frekvens av 
depression och ångest än 
patienterna i den icke isolerade 
kontrollgruppen. 

Grad 1 
(87 %) 
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Författare, Årtal, Namn Syfte Deltagare 
Metod, 
Datainsamling Huvudresultat 

Kvalitets
bedömni
ng 

Wassenberg, M., W., M., 
Severs, D., Bonten, M., J., 
M. 2010. Holland. 

Syftet är att jämföra nivåer av ångest och 
depression och livskvalitet hos patienter 
som kortsiktigt isoleringsvårdades med 
patienter som inte vårdades isolerade. 
Samt att fastställa de isolerade 
patienternas uppfattning av 
isoleingsvården. 

42 isolerade 
patienter 
inkluderades i 
studien och 84 
icke isolerade 
patienter 
inkluderades i 
kontrollgrupp
en 

Kvantitativ, 
tvärsnitts 
kohortstudie. 
Resultatet 
inhämtades 
genom 
frågeformulär och 
skalor.  

De isolerade patienterna upplevde 
att vården förbättrades av 
isoleringsåtgärderna och ansåg 
även att de fått den information de 
behövde.  

Grad 1 
(91 %) 

Webber, K., L., 
Macpherson, S., Meagher, 
A., Hutchinson, A. 2012. 
Canada. 

Syftet med forskningen var att söka 
insikter från rehabiliteringsinneliggande 
patienter med MRSA, för att bättre förstå 
deras erfarenheter av MRSA och strikt 
isolering. 

9 isolerade 
patienter 
deltog i 
studien. 

Kvalitativ studie. 
Resultatet 
inhämtades 
genom intervjuer 
och 
fokusgrupper. 

De isolerade patienterna ansåg att 
personal behövde mer utbildning 
och ifrågasatte varför de rigida 
riktlinjerna gällande 
hygienföreskrifter ej följdes av 
samtliga i personalen. Patienterna 
kände oro inför sin smitta . 

Grad 1 
(85 %) 
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Bilaga 2. Artikelsök 

 

Databaser Sökord Avgränsningar Antal träffar 

Cinahl (MM “Life Experiences”) AND (MM “Methicillin-Resistant Staphylococcus 
Aureus”) 

English, 1995-dd, 
human 

1 

Cinahl  (MM “Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”) AND (MH “Infection 
Control”) AND (MH “Patient Isolation”) 

English, 1995-dd, 
human 

12 

Cinahl (MM “Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”) AND patient 
experience 

English, 1995-dd, 
human 

7 

Cinahl  (MM “Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”) AND (MH “Attitude”) 
AND patient isolation 

English, 1995-dd, 
human 

105 

Cinahl MRSA AND isolation AND experience English, 1995-dd, 
human 

11 

Cinahl MRSA AND patient isolation English, 1995-dd, 
human 

131 

Cinahl  MRSA AND perceptions English, 1995-dd, 
human 

20 

PsycInfo MRSA Peer Reviewd 72 

PubMed (“Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus”[Mesh]) AND “Patient 
Isolation”[Mesh] 

English, 1995-dd, 
human 

55 

PubMed “Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus”[Mesh] AND experience English, 1995-dd, 
human 

82 

PubMed ((“Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus”[Mesh]) AND “Infection 
Control”[Mesh]) AND “Patient Isolation”[Mesh] 

English, 1995-dd, 
human 

55 

PubMed (MM “Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus”) AND isolation AND 
patient experience 

English, 1995-dd, 
human 

69 

PubMed (“Adaptation, Psychological”[Mesh]) AND “Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus”[Mesh] 

English, 1995-dd, 
human 

3 

PubMed “Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus”[Mesh] AND source isolation English, 1995-dd, 
human 

93 

PubMed (“Attitude”[Mesh]) AND “Methicillin-Resistant Staphylococcus 
aureus”[Mesh] 

English, 1995-dd, 
human 

48 

PubMed MRSA AND isolation AND experience English, 1995-dd, 
human 

105 

PubMed MRSA AND psychological impact English, 1995-dd, 
human 

8 

PubMed MRSA AND attitude AND isolation English, 1995-dd, 
human 

31 

PubMed MRSA AND source isolation AND experience English, 1995-dd, 
human 

6 

Manuellt 
sök 

  7 
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Bilaga 3.  Kvalitativ bedömningsmall, Carlsson och Eiman (2003) 

 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

MRSA patienter Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 
Resultatet 

Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat                                  

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 p)     

Grad I: 80% 
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 
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Bilaga 4. Kvantitativ bedömningsmall, Carlsson och Eiman (2003) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

MRSA patienter Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas /Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p) p    

Grad I: 80% 
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 

    

 


