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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Förekomsten av multiresistenta bakterier ökar i samhället. Patienter som är 

bärare av multiresistenta bakterier upplever bärarskapet stigmatiserande och att de bemöts 

av okunskap när de har kontakt med hälso- och sjukvård. Isolering kan användas för att 

förhindra smittspridning av dessa bakterier. Sjuksköterskor tycker det är svårt att vårda 

patienter i isolering och besöker inte dessa patienter lika frekvent som icke-isolerade 

patienter. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att vara isolerade på vårdavdelning 

på grund av multiresistenta bakterier. Metod: Allmän litteraturöversikt. Tio 

vårdvetenskapliga artiklar varav fyra artiklar med kvalitativ ansats, fyra artiklar med 

kvantitativ ansats och två artiklar med blandad metod. Resultat: Isolering kan upplevas 

positivt ur smittskyddssynpunkt av patienterna. Isoleringen kan skapa känslor av 

stigmatisering, skuld och skam. Patienterna saknar information och kunskap rörande sin 

sjukdom och isoleringsåtgärderna. Patienterna upplever att de inte får samma vård som 

övriga patienter. Vårdrummets utformning är viktig för patienter som vårdas i isolering. 

Slutsats: Patienter som vårdas i isolering på grund av multiresistenta bakterier har ett 

behov av information och kunskap rörande bärarskapet och isoleringsåtgärderna. 

Sjuksköterskor kan genom kontinuerlig utbildning ge adekvat och aktuell information till 

dessa patienter.  

Nyckelord: antibiotikaresistens, erfarenheter, isoleringsvård, litteraturöversikt, 

patientperspektiv



  

ABSTRACT 

Background: Antibiotic resistance is a growing threat throughout society. Patients with 

multiresistant bacteria experience a stigmatization related to their carrier status and are 

being met with a lack of knowledge in contact with healthcare. Isolation precautions can be 

used to prevent transmission of these bacteria. Nurses find it difficult to provide care for 

patients with isolation precautions and don’t visit these patients as frequently as non-isolated 

patients. Aim: To describe patients’ experiences of being in isolation due to multiresistant 

bacteria. Method: General literature overview including ten articles. Four articles with a 

qualitative approach, four articles with a quantitative approach and two articles with mixed 

methods. Results: Isolation precautions can be positive for preventing transmission. 

Isolation precautions can create feelings of stigmatization, guilt and shame. Patients 

experience a lack information and knowledge about their illness and isolation precautions. 

Patients feel that they don’t get the same care as other patients. The room’s design is 

important for patients in isolation. Conclusion: Patients with multiresistant bacteria who 

are being cared for in isolation have a need for information and knowledge related to their 

carrier status and isolation precautions. Nurses can, through continuous training, provide 

adequate and timely information to these patients. 

Keywords: Antibiotic resistance, experiences, isolation, literature review, patients’ 

perspective 
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1 INLEDNING 

Examensarbetet kommer att handla om patienter som är bärare av multiresistenta bakterier 

(MRB) och isolerade på somatiska vårdavdelningar. Förkortningen MRB kommer användas 

fortsättningsvis i detta examensarbete. Förslaget till examensarbetet kommer från en lista 

med intresseområden. Intresseområdet som valts är ”patientens upplevelse av att pga. 

smittsam sjukdom vara isolerad på vårdavdelning” formulerat av Frida Sandberg på Köpings 

sjukhus. Under den verksamhetsförlagda utbildningen och på tidigare arbetsplatser har vi 

träffat patienter som vårdats isolerade samt är bärare av MRB. Förekomsten av MRB ökar 

kraftigt runt om i världen vilket kan medföra en ökad förekomst av den här patientgruppen. 

När vi vårdat patienter i isolering har vi uppmärksammat hur dessa patienter inte får 

tillräckligt med information kring varför de vårdas isolerade samt vilka restriktioner 

isoleringen kan medföra. Som sjuksköterskestudenter har vi under den verksamhetsförlagda 

utbildningen uppmärksammat att vårdpersonal kan sakna relevant kunskap gällande de 

riktlinjer som finns vid vård av patienter i isolering. Vi har även sett en bristande följsamhet 

till basala hygienrutiner. Vi har uppmärksammat hur patienter som vårdas i isolering kan få 

vänta på att få hjälp med den personliga omvårdnaden och att dessa patienter besöks sist 

under de medicinska ronderna. Det har förekommit tillfällen då vi uppmärksammat hur 

medlemmar ur det interprofessionella teamet inte vill besöka patienter som vårdas i 

isolering, något som kan ha påverkat dessa patienters möjligheter till rehabilitering och 

tillfrisknande. Patienter som vårdas i isolering har fått färre besök än övriga patienter och de 

har därför spenderat långa stunder i ensamhet. Detta är något vi tror kan påverka dessa 

patienter negativt. Isolering kan medföra en speciell miljö och detta väcker många frågor hos 

oss som sjuksköterskestudenter. Vilka erfarenheter har patienter som är bärare av MRB av 

isolering? Hur påverkar isoleringen dessa patienter? Med erfarenhet avser vi den kunskap 

patienterna erhållit genom olika tillvägagångssätt, exempelvis genom att själva ha vårdats i 

isolering eller genom sitt bärarskap av MRB. I kommande examensarbete hoppas vi få svar 

på dessa frågor. 

2 BAKGRUND 

Nedan redogörs för de centrala begreppen multiresistenta bakterier och isolering samt 

sjuksköterskors ansvar utifrån lagar och styrdokument. Även tidigare forskning där 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda isolerade patienter och patienters erfarenheter av 

att vara bärare av multiresistenta bakterier berörs. Begreppen värld, vårdrelation och lidande 

enligt Katie Erikssons vårdteori samt problemformulering kommer också beskrivas. 
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2.1 Multiresistenta bakterier 

MRB är bakterier som är motståndskraftiga mot flera olika typer av antibiotika vilket 

försvårar behandling (Vårdhandboken, 2016a). Med MRB avses bakterier som är 

anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) samt Smittskyddsförordningen 

(SFS, 2004:255). De bakterier som ingår är meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), 

extended spectrum betalactamase-producerande enterobakter (ESBL och ESBLCARBA) och 

vancomycinresistenta enterokocker (VRE). MRSA klassas som en allmänfarlig sjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Allmänfarlig sjukdom innebär att sjukdomen är av sådan 

karaktär att det kan finnas en risk för patientens liv eller hälsa samt att sjukdomen kan 

smitta andra (SFS, 2004:168; SFS, 2004:255). För att förhindra smitta kan användning av 

isoleringsvård förekomma (SFS, 2004:168). 

Förekomsten av MRB ökar kraftigt och beskrivs vara ett av de största hoten mänskligheten 

står inför idag. Infektioner orsakade av MRB leder till längre vårdtider, ökade kostnader samt 

högre dödlighet (World Health Organization [WHO], 2017). I Sverige beräknas MRB kosta 

160 miljoner kronor extra per år i ökade vårdkostnader (Folkhälsomyndigheten, 2016). Vid 

vård av patienter som är bärare av MRB är följsamhet av basala hygienrutiner viktigt. Dessa 

patienter bör vårdas isolerade för att minimera smittspridning (Vårdhandboken 2016b), 

vilket kan ställa stora krav på vården och patienterna. Enligt WHO (2017) finns en risk för att 

enkla skador och infektioner återigen blir dödliga om inga åtgärder vidtas för att minska 

antibiotikaresistensen. 

2.2 Isolering 

Ett sätt för sjukvården att skydda patienter mot smitta eller sprida smitta samt skydda 

patienter från att skada sig själv eller andra, är att vårda patienterna isolerade. Isolering 

används exempelvis om patienten är bärare av MRB eller annan smittsam sjukdom, är 

brännskadad eller har dåligt immunförsvar. Isolering kan också komma ifråga när patienter 

vårdas inom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och utgör en fara för sina medpatienter 

(SFS, 1991:1128). Den psykiatriska isoleringsvården är reglerad i denna lag och kommer inte 

att tas upp vidare i examensarbetet. 

Isolering kan ske i olika grader beroende på varför patienten är isolerad. De olika graderna är 

flerbäddsal, enkelsal med eget hygienutrymme samt enkelsal med förrum eller så kallad 

sluss. Flerbäddsal används exempelvis vid utbrott av gastroenterit på vårdavdelning och 

patienterna kan om nödvändigt vårdas i kohortvård. Vården bör då ske med begränsat antal 

vårdpersonal som enbart vårdar dessa patienter. Vård i enkelsal med eget hygienutrymme 

används med fördel vid vård av patienter med droppsmitta, direkt eller indirekt 

kontaktsmitta samt vid vätskande sår. Enkelsal främjar användandet av de rutiner som finns 

på vårdavdelningen för omhändertagande av tvätt och sopor. Även de städrutiner som finns 

blir enkla att följa. Enkelsal med sluss används i första hand till patienter med smittsamma 

sår, brännskador eller smittsam tuberkulos. I slussen finns den skyddsutrustning som behövs 

för att vårda patienten samt möjlighet att utföra basala hygienrutiner. Det är viktigt att tänka 

på att dörrarna i slussen ska undvika att vara öppna samtidigt då slussen har ett 
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ventilationssystem för att minska spridning av luft från patiensalen ut i korridoren (Ericson 

och Ericson, 2012). 

Skyddsisolering används när patienten exempelvis är immunsupprimerad eller drabbad av 

neutropeni. I detta fall kan patienten vara tvungen att ha strikta hygienrutiner när det gäller 

den personliga hygienen samt ha begränsat antal besökare för att minska risken för smitta. 

Detta innefattar både personal och besökare (Ericson och Ericson, 2012). 

Nationalencyklopedin (2017) definierar begreppet isolering enligt följande ”skydd mot 

spridande av infektioner genom att en person som har en smittsam sjukdom eller är 

smittbärare tas om hand på sådant sätt att andra inte kan smittas.” (s.1). Denna definition av 

isolering kommer användas i detta examensarbete. Andra definitioner av begreppet isolering 

kommer inte att beröras. 

2.3 Sjuksköterskors ansvar utifrån lagar och styrdokument 

I lagar används begreppet vårdpersonal vilket innefattar fler yrkeskategorier än enbart 

sjuksköterskor. I detta kapitel används därför begreppet vårdpersonal istället för 

sjuksköterskor för att tydliggöra detta. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) föreskriver att vården ska vara jämlik, rättvis och 

verka för patienters lika värde. Vården ska genomföras med goda hygienrutiner och 

förebygga ohälsa. Vidare säger lagen att det är viktigt att patienters behov, självbestämmande 

och integritet respekteras. Vården ska arbeta för att skapa god kontakt mellan vårdpersonal 

och patienter samt att verka för att vården ska vara lättillgänglig. 

Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) samt Smittskyddsförordningen (SFS, 2004:255) reglerar 

för vilka patienter samt när och hur den givna vården ska ske. Den enskilde patienten har ett 

ansvar att medverka till att minska risken för vidare spridning av smittsam sjukdom. Enligt 

Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) kan detta innebära att patienter måste informera om vem 

de eventuellt kan ha smittat, en så kallad smittspårning. Om patienter motsätter sig vård eller 

uppvisar ett beteende som kan orsaka skada för andra kan isoleringsvård under tvång bli 

aktuellt. Isoleringsvården får pågå längst i 3 månader efter beslutet verkställts och måste ske 

på vårdinrättning med landstinget som huvudman. 

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) och Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) bör vården 

utformas i samråd med patienten om möjligheten finns. Informationen ska anpassas till 

patientens personliga mognad och om behov finns ska informationen även ges skriftligt. 

Patientlagen (SFS, 2014:821) föreskriver att det är viktigt att vårdpersonal försäkrar sig om 

att patienten har förstått den givna informationen. 

Vårdpersonal ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) genomföra allt vårdarbete 

med goda hygienrutiner. Dessa hygienrutiner finns beskriva i Socialstyrelsens föreskrifter för 

basala hygienrutiner (SOSFS, 2015:10) och ska användas i samband med omvårdnad av 

patienter. Föreskriften innebär att all vårdpersonal ska vara noga med att använda 

handdesinfektionsmedel före och efter all patientkontakt. Handtvätt med tvål och vatten ska 
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genomföras när händerna är synligt smutsiga eller varit i kontakt med kroppsvätskor. 

Händerna ska vara fria från förband och naglarna ska vara kortklippta samt omålade. Om 

behovet finns ska skyddsutrustning såsom handskar och förkläde användas. 

Skyddsutrustning ska vara av engångsmaterial och bytas mellan vårdkontakterna. Detta ska 

också ske om flera olika omvårdnadsåtgärder ska genomföras hos patienten. Vårdpersonal 

ska byta arbetskläder dagligen eller om kläderna blir kontaminerade under arbetspasset. 

Genom att upprätthålla de basala hygienrutinerna minskar risken för vårdpersonal att sprida 

eventuell smitta mellan patienter och till övrig personal (Socialstyrelsen, 2015:10). 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) tydliggörs det specifika ansvar som åligger sjuksköterskor. Enligt denna ska 

vårdarbetet utföras enligt de lagar och styrdokument som finns tillgängliga. Sjuksköterskor 

har ett personligt ansvar för sin yrkeskunskap, vilket innebär kontinuerlig utvärdering av de 

styrkor eller svagheter sjuksköterskor besitter. Genom att hålla sig uppdaterad med ny 

forskning skapas möjligheter för sjuksköterskor att sprida kunskap till patienter och främjar 

på så sätt hälsa och förebygger ohälsa. Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningsätt med 

respekt för patienters integritet, självbestämmande och värdighet. Sjuksköterskor ska värna 

om patienters behov samt bidra till identifikation av risker som orsakat vårdskada eller kan 

orsaka vårdskada. International Council of Nurses etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012) kan användas som ett komplement till Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan redogörs för tidigare forskning gällande sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i isolering samt patienters erfarenheter av att vara bärare av multiresistenta 

bakterier. 

2.4.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda isolerade patienter 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan ha svårt för att gå in till isolerade patienter. 

Dessa patienter besöks hälften så ofta som icke-isolerade patienter och sjuksköterskor kan ha 

mindre fysisk kontakt med isolerade patienter jämfört med icke-isolerade patienter (Kirkland 

& Weinstein, 1999). Detta kan bero på att isoleringen kan upplevas skrämmande och att 

sjuksköterskor är rädda för att själva bli smittade (Cassidy, 2006; Dehkordi & Tavakol, 2011). 

Rädslan kan även leda till en överdriven försiktighet i vårdsituationen eller att sjuksköterskor 

ber om att slippa vårda dessa patienter (Dehkordi & Tavakol, 2011). 

Att vårda patienter i isolering kan påverka sjuksköterskors dagliga arbete (Guillemin et al., 

2015; Kaba, Baumann, Kolotylo & Akhtar-Danesh, 2017) och beskrivs mer komplext än att 

vårda övriga patienter (Guillemin et al., 2015). De skyddsåtgärder som krävs vid vård av 

isolerade patienter tar lång tid att genomföra och kan göra att sjuksköterskor inte besöker 

dessa patienter lika ofta som de skulle vilja (Guillemin et al., 2015; Seibert, Gabel Speroni, 

Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014). Att ständigt behöva bära skyddsutrustning, exempelvis 
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förkläden och handskar, kan upplevas begränsande av sjuksköterskor (Cassidy, 2006; 

Guillemin et al., 2015) och det kan även påverka vårdrelationen (Guillemin et al., 2015). 

Några sjuksköterskor beskriver att användningen av handskar och förkläden kan försvåra 

patientkontakten. Sjuksköterskor tror bristen av fysisk beröring kan påverka patienters 

upplevelse av tillfrisknande. För en sjuksköterska är den fysiska kontakten med patienten 

viktig i skapandet av en vårdande relation (Seibert et al., 2014). Den extra tid 

skyddsåtgärderna tar att genomföra beskrivs vara ett hinder i vårdandet (Seibert et al., 2014). 

För att kunna genomföra så många sysslor som möjligt vid ett och samma tillfälle och 

optimera tidsåtgången kan vården behöva planeras (Cassidy, 2006; Guillemin et al., 2015). 

Den extra tid vården av isolerade patienter tar kan göra att sjuksköterskor väntar med att 

vårda dem till dess att övriga sysslor är utförda (Guillemin et al., 2015; Seibert et al., 2014). 

Sjuksköterskor uttrycker en oro för att vårdens kvalité kan bli påverkad av 

isoleringsåtgärderna (Guillemin et al., 2015; Kaba et al., 2017) och att isoleringen kan skapa 

fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för patienter (Cassidy, 2006; Kaba et al., 2017). 

Det finns även en oro hos sjuksköterskor för att isolerade patienter inte får samma 

uppmärksamhet som övriga patienter (Cassidy, 2006; Guillemin et al., 2015). Några 

sjuksköterskor beskriver att det är svårt att finna en balans mellan att tillgodose patienters 

individuella behov samtidigt som de måste ta hänsyn till isoleringsåtgärderna. Ett exempel 

kan vara om en patient vill ha dörren öppen trots att riktlinjerna vid isoleringsvård inte 

tillåter detta (Cassidy, 2006). 

Följsamhet till de riktlinjer som finns vid isoleringsvård kan variera (Cassidy, 2006; Seibert 

et al., 2014) och detta kan påverka patientsäkerheten och smittspridningen (Seibert et al., 

2014). Sjuksköterskor kan slarva med de riktlinjer som finns relaterat till tidsbrist och 

exempelvis lämna patientrummet iförda smutsiga förkläden och handskar för att hämta 

något de behöver (Kaba et al., 2017). För ökad följsamhet till aktuella riktlinjer krävs ökad 

information och utbildning (Guillemin et al., 2015; Seibert et al., 2014). Behovet av 

utbildning gäller patienter, närstående (Cassidy, 2006; Seibert et al., 2014) och 

sjuksköterskor (Seibert et al., 2014). Sjuksköterskor beskriver att kunskap och erfarenhet är 

viktigt för att kunna vårda patienter i isolering (Dehkordi & Tavakol, 2011). Patientutbildning 

beskrivs vara viktigt av några sjuksköterskor eftersom de tror att detta kan leda till att 

patienter får en ökad förståelse för användningen av isolering. Den ökade kunskapen kan 

medföra att patienter hanterar situationen bättre än innan. Patientutbildning beskrivs också 

stärka vårdrelationen men på grund av tidsbrist prioriteras inte detta (Cassidy, 2006). 

2.4.2 Patienters erfarenheter av att vara bärare av multiresistenta bakterier 

Tidigare forskning indikerar att patienter som är bärare av MRB kan uppleva en 

stigmatisering i samband med att bärarskapet upptäcks (Andersson, Lindholm & Fossum, 

2011; Skyman et al., 2014; Skyman, Lindahl, Bergbom, Sjöström & Åhrén, 2016). Bärarskapet 

kan medföra en förändrad självbild hos dessa patienter (Lindberg, Carlsson, Högman & 

Skytt, 2009; Skyman et al., 2016). Många patienter beskriver att de känner sig pestsmittade 

och smutsiga (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016) och att de 

också behandlas på detta sätt av sjuksköterskor (Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016). 
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Patienter kan uppleva en brist på respekt och känna sig utpekade (Skyman et al., 2014; 

Skyman et al., 2016). Patienter som är bärare av MRB kan behöva använda ett särskilt 

bärarkort. Kortet ska visas upp i samband med att dessa patienter söker vård. Patienter 

beskriver att kortet synliggör deras bärarskap på ett negativt vis och att de ses som 

pestsmittade av sjuksköterskor, något som kan få dessa patienter att känna sig ovälkomna 

(Skyman et al., 2014). Patienter beskriver att bärarskapet kan påverka kontakten med hälso- 

och sjukvård (Andersson et al., 2011). Patienter som är bärare av MRB kan få vänta på 

behandling till dess övriga patienter är färdiga (Skyman et al., 2016). Patienter som är bärare 

av MRB tycker inte de får det stöd de behöver och de uppger att det inte finns någon 

vårdrelation (Lindberg et al., 2009). Dessa patienter beskriver hur deras värdighet kränks 

och att de möts av okunskap och ett icke-vårdande bemötande i kontakt med hälso- och 

sjukvård (Skyman et al., 2014). Om sjuksköterskor är förberedda inför besöket och försöker 

skapa en kontinuitet i vårdkontakten upplever patienter istället att vårdrelationen stärks 

(Lindberg et al., 2009). Personal på infektionsklinikerna beskrivs ha ett professionellt 

bemötande (Skyman et al., 2014). 

Patienter som är bärare av MRB kan sakna adekvat information rörande sitt bärarskap 

(Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2016) och önskar därför information från 

sjuksköterskor (Skyman et al., 2016). Sjuksköterskor beskrivs sakna kunskap om aktuell 

smitta, smittvägar och vilka skyddsåtgärder som kan vara aktuella (Andersson et al., 2011; 

Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016) och detta är något som skrämmer dessa patienter 

(Andersson et al., 2011). Okunskap hos sjuksköterskor kan leda till oönskade konsekvenser 

för patienter som är bärare av MRB. En patient beskriver hur en skolsköterska sprider 

felaktig information gällande bärarskapet till övrig personal på skolan. Den felaktiga 

informationen leder till att patientens son behandlas annorlunda och hålls borta från övriga 

barn. Denna särbehandling påverkar sonen negativt (Skyman et al., 2016). Några patienter 

beskriver hur informationen de får av hälso- och sjukvårdspersonal varierar. Ibland är den 

adekvat och informativ och andra gånger är den ytlig och bristfällig (Skyman et al., 2014). 

Många patienter beskriver en rädsla i att smitta andra (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2016) och de tar stort ansvar i att försöka förhindra detta (Lindberg et 

al., 2009; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016). Rädslan för att smitta andra kan skapa 

känslor av ångest, skuld och skam (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009) och för att 

minimera smittspridning kan dessa patienter begränsa sitt sociala umgänge (Lindberg et al., 

2009; Skyman et al., 2016). Hygien och renlighet kan bli särskilt viktigt för dessa patienter 

och de städar därför noga inför eventuella besök. Några patienter beskriver också hur 

bärarskapet påverkar deras arbeten. Det finns en rädsla hos dessa patienter att bärarskapet 

kan påverka deras arbetsuppgifter eller deras möjligheter till att få arbete. De beskriver också 

att de upplever en osäkerhet i om de ska berätta för vänner och kollegor om sitt bärarskap 

eftersom de tror detta kan påverka relationerna eller att de ska bli bortstötta. Att vara bärare 

av MRB kan påverka patienters dagliga liv. De kan avstå från att delta i aktiviteter de normalt 

sett deltar i, exempelvis besöka badhus, allmänna gym eller andra platser med gemensamma 

duschutrymmen av rädsla för att smitta andra (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009). 
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2.6 Teoretiskt perspektiv 

Nedan beskrivs begreppen värld, vårdrelation och lidande utifrån Katie Erikssons vårdteori. 

Genom en redogörelse för dessa begrepp kan en förståelse skapas för vad värld, vårdrelation 

och lidande är samt hur det kan påverka patienter. Katie Erikssons caritativa vårdteori kan 

anses vara relevant eftersom de valda begreppen kan användas för att beskriva patienters 

erfarenheter av isoleringsvård på grund av MRB.  

2.6.1 Värld 

Världen är den plats, miljö och kultur som patienter befinner sig i och upplevelsen av världen 

är unik. Hur patienter upplever världen kan påverka hur de förhåller sig till de förändringar 

som kan ske i den (Eriksson, 2014). Världen kan förstås bestå av tre olika dimensioner, 

omvärlden, medvärlden och egenvärlden. Omvärlden är den fysiska miljö patienter befinner 

sig i och består bland annat av det fysiska rummet och dess utformning. Medvärlden är den 

plats där alla relationer finns, en värld som skapas av gemenskap och utbyte mellan 

människor. Egenvärlden är patienters egna värld där känslor och tankar tar plats. De tre 

världarna är inte separerade utan existerar samtidigt och kan påverka varandra. Rummets 

utformning och den fysiska miljö som patienter befinner sig i kan påverka medvärlden och 

deras egenvärld (Eriksson, 1987). 

2.6.2 Vårdrelation 

Grunden i all vård kan utgöras av en relation mellan sjuksköterskor och patienter, även kallat 

vårdrelation. Enligt Eriksson (2014) är vårdrelationen kärnan i vårdandet och en fungerande 

vårdrelation krävs för att vården ska bli något mer än utförandet av praktiska sysslor. En 

fungerande vårdrelation bygger enligt Eriksson på att patienter och sjuksköterskor är villiga 

att vara delaktiga i en ömsesidig relation där båda ger och tar emot. För att kunna bygga en 

vårdrelation krävs också kontinuitet i vårdandet. Kontinuitet krävs eftersom det annars kan 

vara svårt att skapa en djup och trygg relation. Kontinuitet i vårdandet är även en 

förutsättning för att patienters hälsoprocesser ska kunna stödjas på ett optimalt sätt. 

En fungerande vårdrelation är en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna bekräfta och 

lindra det lidande patienter kan uppleva, då vårdens främsta uppgift är att lindra lidande 

(Lindholm & Eriksson, 1993). Genom en fungerande vårdrelation kan sjuksköterskor skapa 

tillit och bekräfta patienters värdighet och därigenom ge patienter den vård de behöver 

(Eriksson, 1994; Lindholm & Eriksson, 1993). Patienters lidande kan lindras genom 

medlidande. Medlidande kan beskrivas som att sjuksköterskor vågar lida med och stå kvar 

trots att det gör ont (Lindholm & Eriksson, 1993). Att känna medlidande behöver inte 

innebära att sjuksköterskor själva lider (Eriksson, 1994). Enligt Eriksson krävs det mod för 

att känna medlidande. Mod för att ta ansvar för den andra i relationen men också mod att 

våga offra något av sig själv utan att vilja ha något tillbaka. 
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2.6.3 Lidande 

Lidande kan beskrivas som något unik och individuellt för varje patient (Eriksson, 1993; 

Eriksson, 1994). Att uppleva lidande kan vara att utkämpa en kamp mellan det goda och det 

onda, där vårdandets yttersta uppgift är att lindra detta lidande (Eriksson, 1993). Lidandet 

kan liknas vid ett döende där patienter kan känna en sorg över något som håller på att 

förloras eller över att något redan är förlorat. Lidande kan förstås förekomma på tre nivåer, 

Att ha ett lidande, Att vara i lidandet och Att varda i lidandet (Eriksson, 1994). Att ha ett 

lidande kan innebära att patienter inte bekräftar lidandet och att de därför kan vara 

främmande för sig själva. Att vara i lidandet kan innebära att patienter påbörjar kampen 

mot lidandet men lindringen av lidandet kan vara kortsiktigt och därför driva patienter 

vidare. Att varda i lidande kan innebära att patienter utkämpar en kamp mot lidandet, 

hopplöshet och död. Om patienter får stöd under denna kamp kan det vara möjligt att de 

vinner kampen och därigenom kan de finna en mening med lidandet (Eriksson, 1994). 

Lidandet kan orsakas av sjukdom, av vårdandet själv eller av händelser i människans liv 

(Eriksson, 1993; Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande är ett lidande direkt kopplat till sjukdom eller behandling. Lidandet kan 

vara ett fysiskt lidande, exempelvis kroppslig smärta relaterat till sjukdom. Den kroppsliga 

smärtan är inte bara en rent fysisk smärta utan den påverkar patienters hela tillvaro. Det 

kroppsliga lidandet bör lindras för att inte riskera att orsaka ett andligt och själsligt lidande. 

Sjukdomslidande kan även vara ett andligt eller själsligt lidande orsakat av upplevelser 

kopplat till sjukdomen. Känslor som skuld, skam eller förnedring i samband med behandling 

eller sjukdom kan orsaka denna typ av sjukdomslidande. Förnedring kopplat till sjukdom 

kan även upplevas som en stigmatisering. Andligt och själsligt sjukdomslidande kan uppstå 

om patienter möts av en oförstående attityd från sjuksköterskor eller annan vårdpersonal och 

denna typ av lidande kan även likna vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande är ett lidande relaterat till olika vårdsituationer och kan uppstå om patienters 

värdighet kränks, om de utsätts för fördömelse, om de utsätts för maktutövning eller om de 

utsätts för en icke-vård. Vårdlidande är ett onödigt lidande och kan förhindras. Vårdlidande 

orsakat av att patienters värdighet kränks kan uppstå om deras möjligheter till att vara 

människor fullt ut hindras. Patienters värdighet kan kränkas på olika sätt, både genom 

faktiska händelser, exempelvis om de fråntas möjligheten att själva välja och inte får en 

individuell vård, eller genom att sjuksköterskor inte ser dem. Vårdlidande orsakat av 

fördömelse kan uppstå om patienter utsätts för ett dömande förhållningssätt från 

sjuksköterskor, exempelvis om de inte lever upp till de förväntningar sjuksköterskor kan ha. 

Vårdlidande orsakat av patienter utsätts för maktutövning kan uppstå om de fråntas 

möjligheten att göra egna val eller om de tvingas utföra handlingar som de inte orkar eller vill 

göra. Vårdlidande orsakat av icke-vård kan uppstå om sjuksköterskor brister i att se 

patienters individuella behov. Icke-vård kan även vara ett sätt för sjuksköterskor att utöva 

makt och detta kan kränka patienters värdighet (Eriksson, 1994). 

Livslidande är ett lidande som kan beröra patienters hela existens. Livslidande kan uppstå 

när patienter upplever sin tillvaro övermäktig eller svår att hantera (Eriksson, 1994). 
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Livslidande kan även uppstå om de inte känner sig sedda och hörda eller om deras existens 

inte bekräftas av någon annan (Lindholm & Eriksson, 1993). 

2.7 Problemformulering 

Den ökning av MRB som finns inom vården och ute i samhället leder till att allt fler patienter 

blir bärare av MRB. Dessa patienter kan behöva vårdas i isolering när de är inneliggande på 

en vårdavdelning. Detta kan vara nödvändigt för att minimera smittspridning på 

vårdavdelningen. Denna patientkategori förekommer inom alla vårdmiljöer och vårdas av 

sjuksköterskor. Tidigare forskning indikerar att sjuksköterskor inte besöker isolerade 

patienter lika ofta som övriga patienter. Detta kan bero på att sjuksköterskor är rädda för att 

själva bli smittade eller att isoleringsåtgärderna upplevs besvärliga. Den extra tid 

isoleringsåtgärderna tar gör att sjuksköterskor nedprioriterar besöken hos dessa patienter. 

Det finns även en oro hos sjuksköterskor för att isoleringen kan medföra negativa 

konsekvenser för patienter som vårdas i isolering och att vårdrelationen kan bli påverkad. 

Tidigare forskning visar även att patienter som är bärare av MRB upplever en stigmatisering 

när bärarskapet upptäcks. Bärarskapet påverkar deras kontakt med hälso- och sjukvård och 

dessa patienter upplever att de möts av okunskap. Då patienter som är bärare av MRB är 

rädda för att smitta andra tar de stort ansvar i att förhindra detta och de önskar mer 

information gällande bärarskap, smittvägar och nödvändiga skyddsåtgärder. Vård i isolering 

kan medföra vissa restriktioner och detta kan orsaka ett lidande. Det kan även finnas en risk 

för att skapandet av en vårdrelation försvåras på grund av isoleringsåtgärderna. Patienters 

negativa erfarenheter av tidigare kontakt med hälso- och sjukvård är också något som kan 

bidra till detta. I Katie Erikssons caritativa vårdteori beskrivs vårdrelationen vara kärnan i all 

vård. För att sjuksköterskor ska kunna hjälpa patienter att bekräfta och lindra det lidande de 

kan uppleva är det viktigt med en fungerande vårdrelation. Utan en fungerande vårdrelation 

finns det en risk att patienter som vårdas i isolering inte får det stöd de behöver i 

bearbetningen av de olika former av lidande som de kan uppleva. Det finns även en risk att 

bristen på en fungerande vårdrelation skapar ett vårdlidande hos dessa patienter. För att 

förbättra bemötandet och vården av patienter som vårdas i isolering på grund av MRB finns 

ett behov av ökad kunskap om och förståelse för patienters erfarenheter av isolering. Med 

ökad kunskap kan sjuksköterskor även identifiera riskfaktorer som kan orsaka ett lidande för 

patienter som vårdas i isolering på grund av MRB. 

3 SYFTE 

Att beskriva patienters erfarenheter av att vara isolerade på vårdavdelning på grund av 

multiresistenta bakterier. 
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4 METOD 

Nedan redogörs för datainsamling och urval, kvalitetsgranskning, genomförande och analys 

samt etiskt övervägande. Metoden som använts i detta examensarbete är en allmän 

litteraturöversikt enligt Friberg (2012a). Den valda metoden ansågs vara relevant eftersom 

den skapade en möjlighet att analysera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Metoden 

skapade även möjlighet att sammanställa en övergripande översikt av kunskapsläget gällande 

patienters erfarenheter att vårdas isolerade på grund av MRB. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen startade med en övergripande litteratursökning för att få en bild av det 

aktuella kunskapsläget (Friberg, 2012a). Alla artiklar som sökts fram är vårdvetenskapliga 

och sökningarna genomfördes i november 2017 via Mälardalens Högskolebibliotek. De 

databaser som användes var PubMed, CINAHL Plus samt MEDLINE. De valda databaserna 

ansågs vara relevanta eftersom de är internationella och fokuserar på omvårdnadsforskning. 

Under sökningen användes sökord som patient, experience, effect, isolation, source 

isolation, contact precautions, MRSA, MRB, hospitalisation, patient satisfaction och 

qualitative. Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatorn AND, detta för att få 

fram relevanta artiklar som berörde alla de aktuella sökorden (Östlundh, 2012). Sökningarna 

genererade i totalt 169 träffar. Två artiklar har hittats med hjälp av sekundära sökningar i 

inkluderade artiklars referenslistor. De begränsningar som använts under 

databassökningarna var publikationsår, Peer Review, Abstract available och All adult. 

Exakta databaser, sökord, kombinationer och begränsningar redovisas i Bilaga A.  

Vid sökningarna har inklusions- och exklusionskriterier använts för att få fram relevant 

litteratur att analysera (Friberg, 2012b). Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 

vårdvetenskapliga, skrivna på engelska, vara publicerade tidigast år 2007 samt belysa vuxna 

patienters erfarenheter av att vårdas isolerade på grund av MRB. Då inklusionskriterierna 

begränsade urvalet utökades sökningen till att inkludera artiklar som var publicerade tidigast 

år 2006. Exklusionskriterier var review-artiklar, metasynteser, artiklar publicerade innan 

2006, skrivna på andra språk än engelska, fokuserade på närståendes eller vårdpersonalens 

erfarenheter av isolering på grund av MRB samt artiklar som berörde barn eller isolering på 

grund av andra orsaker än MRB. Sökningarna genererade i totalt 169 träffar och författarna 

till examensarbetet har läst 19 abstract. Många artiklar kunde sållas bort genom att läsa 

artiklarnas titel. Antingen visade titeln att artikeln var irrelevant för examensarbetets syfte 

eller så framkom det att artikeln var en review- artikel. Många artiklar återkom även under 

sökningarna. Med hjälp av sökord, begränsningar, inklusions- och exklusionskriterier ledde 

sökningarna fram till totalt tio artiklar. Fyra artiklar hade en kvalitativ ansats, fyra hade en 

kvantitativ ansats och två hade en blandad metod där både kvalitativ och kvantitativ ansats 

användes. 
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4.2 Kvalitetsgranskning 

De tio artiklar som söktes fram under databassökningarna har granskats utifrån Fribergs 

(2012a) frågor för kvalitetsgranskning för att säkerställa att de håller tillräckligt hög kvalitet 

för att kunna inkluderas i examensarbetet. Frågorna som användes för att kvalitetsgranska 

artiklarna redovisas i Bilaga B. Frågorna modifierades något och ställdes som ja- eller nej-

frågor där ja gav 1 poäng och nej 0 poäng. För kvalitativa artiklar krävdes 10–14 poäng för att 

artikeln skulle anses hålla hög kvalitet. 5–9 poäng betydde att artikeln höll medelhög kvalitet 

och 0–4 poäng innebär att artikeln höll låg kvalitet. För kvantitativa artiklar krävdes 9–13 

poäng för att artikeln skulle anses hålla hög kvalitet. 5–8 poäng betydde att artikeln höll 

medelhög kvalitet och 0–4 poäng innebar att artikeln höll låg kvalitet. Granskningen 

resulterade i att alla tio artiklar ansågs vara av hög kvalitet. Redovisning av granskningen 

återfinns i Bilaga C. 

4.3 Genomförande och analys 

Efter att artiklarna kvalitetsgranskats kunde analysen av de valda artiklarna påbörjas. Enligt 

Friberg (2012a) startar analysen med att artiklarna läses flera gånger för att skapa en 

förståelse för helheten. Därefter identifieras likheter och skillnader i artiklarnas syften, 

metod och resultat. 

Författarna till examensarbetet läste artiklarna enskilt och tillsammans ett flertal gånger 

både digitalt och i pappersformat för att en förståelse för helheten skulle skapas. Därefter 

lästes artiklarna med fokus på syfte, metod och resultat och en sammanfattning över varje 

artikel skapades, något som gav en tydlig överblick. Sammanfattningen redovisas i en 

artikelmatris, se Bilaga D. Alla artiklar numrerades i samband med att de söktes fram och 

detta nummer har använts som ett stöd i identifieringen av varje artikel under analysen. 

Utöver sammanfattningen sammanställdes även varje artikels syfte och metod på Post-it-

lappar. Post-it-lapparna användes som ett stöd i att hitta likheter och skillnader i artiklarnas 

syfte och metod. 

Analysen startade med att hitta likheter och skillnader i artiklarnas syften och då skapades 

olika grupper av Post-it-lappar där syften som liknade varandra placerades tillsammans. 

Därefter diskuterades grupperingarna till dess att konsensus uppstod. Samma 

tillvägagångssätt användes vid identifieringen av skillnader och likheter i artiklarnas metod. 

Under identifieringen av likheter och skillnader i artiklarnas resultat läste författarna till 

examensarbetet artiklarna tillsammans med fokus på de fynd som svarade an på 

examensarbetets syfte. De olika fynden diskuterades och färgkodades med 

överstrykningspennor för att skapa en överblick. Fynden skrevs sedan ner i ett separat 

dokument och grupperades in i olika teman. De olika teman som identifierades presenteras 

under rubriken ”Artiklarnas resultat”. 
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4.4 Etiskt övervägande 

Enligt Codex (2017) har forskaren själv det yttersta ansvaret för att forskningen håller god 

kvalitet och följer gällande riktlinjer. Detta innebär att forskaren behöver ha kunskap om de 

etiska frågorna hen kan ställas inför och hur hen ska hantera dessa. Sandman och Kjellström 

(2013) skriver att litteraturöversikter kan skapa etiska frågeställningar, där framför allt 

bristfälliga språk- och metodkunskaper kan orsaka feltolkningar i analysen. Författarna till 

examensarbetet har engelska som andraspråk och detta kan ha påverkat analysprocessen. 

För att minimera felaktiga tolkningar av texten har lexikon och Google translate använts vid 

översättningen från engelska till svenska. 

Tydlighet i refererandet är enligt Erikson (2009) en viktig forskningsetisk aspekt, dels för att 

undvika plagiat men även för att visa aktning gentemot refererade författare. Ärlighet och att 

vara tydlig i refererandet och i användandet av valda källor innebär också att inte utesluta 

källor som motsäger det författarna hävdar. 

Författarna till examensarbetet har tidigare klinisk erfarenhet av att vårda patienter i 

isolering. Enligt Friberg (2012a) kan förförståelse påverka datainsamling och urval genom att 

begränsa de inkluderade artiklarna till sådana som endast stödjer de egna ståndpunkterna 

och erfarenheterna. Under hela skrivprocessen har författarna till examensarbetet därför 

försökt att vara medvetna om denna förförståelse och inte begränsa urvalet till artiklar som 

stödjer den egna erfarenheten. För att skapa en medvetenhet om förförståelsen har denna 

regelbundet diskuterats. Vid fynd som överensstämt med förförståelsen har dessa diskuterats 

för att undersöka om fyndet uppfattats på liknande sätt. Förförståelse behöver inte vara 

något negativt. Enligt Rosberg (2012) kan förförståelsen även vara en tillgång som kan 

användas för att skapa ny kunskap och förståelse. 

Alla inkluderade artiklar som analyserats i examensarbetet har tillstånd från en etisk 

kommitté. Genom att endast inkludera dessa artiklar kan öka examensarbetets vetenskapliga 

värde öka (Wallgren & Henricson, 2012). Alla inkluderade artiklar är även publicerade i 

tidskrifter som använder sig av funktionen Peer Review. Enligt Segesten (2012) innebär Peer 

Review att artiklarna genomgått en fackgranskning och granskningen ska leda till att endast 

god forskning publiceras. Även om artiklarna genomgått Peer Review måste läsaren göra sin 

egen bedömning av artiklarna (Segesten, 2012). Eftersom inkluderade artiklar genomgått en 

kvalitetsgranskning innan de inkluderats i examensarbetet har författarna till 

examensarbetet genomfört en egen bedömning.  

5 RESULTAT 

Nedan redogörs för de likheter och skillnader som identifierades i artiklarnas syfte, metod 

och resultat. 



13 

 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Likheter identifierades i fyra av de valda artiklarna där syftet var att undersöka patienters 

upplevelser och erfarenheter av att vårdas isolerade på grund av MRSA (Barratt, Shaban, & 

Moyle, 2010; Goldsack et. al., 2014; Skyman, Sjöström, & Hellström, 2010; Webber, 

Macpherson, Meagher, Hutchinson, & Lewis, 2012). Av dessa fyra artiklar hade tre kvalitativ 

ansats (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012) och en artikel hade en 

blandad metod (Goldsack et al., 2014). En skillnad identifierades i en av de kvalitativa 

artiklarna. Skillnaden var att syftet fokuserade på erfarenheten av att vårdas isolerade 

samtidigt som patienterna genomgick rehabilitering (Webber et al., 2012). 

Likheter identifierades även i tre artiklar med kvantitativ ansats där syftet var att undersöka 

samband mellan isoleringsvård och eventuella psykologiska konsekvenser (Bourigault, 

Birgand, Lepelletier, Guilley-Lerondeau, & Guille des Buttes, 2017; Day et al., 2013; 

Wassenberg, Severs, & Bonten, 2010). En skillnad identifierades i en av dessa artiklar då 

syftet även var att jämföra hur nöjda patienterna var med vården mot en kontrollgrupp som 

inte vårdats isolerade (Bourigault et al., 2017) och liknande syfte återfanns i två artiklar till, 

en med kvantitativ ansats (Chittick et al., 2016) och en använde sig av blandad metod 

(Mehrotra et al., 2013). Dessa artiklar ville undersöka patienternas förståelse för 

isoleringsåtgärderna samt undersöka hur nöjda patienterna var med vården de erhållit. 

En artikel med kvalitativ ansats skilde sig helt ifrån de övriga artiklarna och kunde inte 

grupperas tillsammans med några andra. Syftet i artikeln var att undersöka patienters 

erfarenheter av och kunskap om MRSA (Criddle & Potter, 2006). 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Skillnader identifierades mellan de kvalitativa och kvantitativa artiklarna. De två artiklarna 

som använde en blandad metod hade både likheter och skillnader med de övriga artiklarna. 

De kvalitativa artiklarna hade ett mindre urval av inkluderade patienter och data samlades in 

på olika vis beroende på vilken studiedesign som användes. De fyra kvantitativa artiklarna 

samt båda artiklarna med blandad metod genomförde kohortstudier (Bourigault et al., 2017; 

Chittick et al., 2016; Day et al., 2013; Goldsack et al., 2014; Mehrotra et al., 2013; 

Wassenberg et al., 2010) medan tre av de kvalitativa artiklarna genomförde fenomenologiska 

studier (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Skyman et al., 2010). Den fjärde artikeln 

med kvalitativ ansats använde sig av aktionsforskning (Webber et al., 2012). 

Likheter identifierades i datainsamlingsmetod i de fyra kvalitativa artiklarna samt i en av 

artiklarna med blandad metod där kvalitativa data samlades in via intervjuer (Barratt et al., 

2010; Criddle & Potter, 2006; Mehrotra et al., 2013; Skyman et. al, 2010; Webber et al., 

2012). Antalet intervjuade patienter skilde sig åt mellan artiklarna. Artikeln med blandad 

metod hade ett något större urval och intervjuade 37 patienter (Mehrotra et al., 2013). De 

fyra artiklarna med kvalitativ ansats intervjuade 14 patienter (Criddle & Potter, 2006), tio 

patienter (Barratt et al., 2010), nio patienter (Webber et al., 2012) och sex patienter (Skyman 

et al., 2010). I de fyra artiklarna med kvalitativ ansats spelades intervjuerna in och 
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transkriberades av utomstående personer och fynden i dessa artiklar kategoriserades i olika 

teman (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). 

Likheter återfanns även i tre av artiklarna med kvalitativ ansats gällande vilken 

intervjumetod som användes. I dessa genomfördes semi-strukturerade intervjuer (Barratt et 

al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). ). Två av dessa artiklar skilde sig från 

de övriga där funna teman även kontrollerades med intervjupersonernas uppfattningar 

(Barratt et al., 2010; Webber et al., 2012). Två artiklar, en med kvalitativ ansats och en med 

en blandad metod skilde sig från de övriga då dessa artiklar ställde öppna frågor under 

intervjuerna (Mehrotra et al., 2013; Skyman et al., 2010). Skillnader identifierades även 

mellan dessa två artiklar då artiklen med kvalitativ ansats genomförde djupgående intervjuer 

(Skyman et al., 2010) medan artikeln med blandad metod använde sig av en strukturerad 

intervjumetod (Mehrotra et al., 2013). En artikel med blandad metod skilde sig helt från de 

övriga artiklarna med kvalitativ ansats eftersom kvalitativa data samlades in via en enkät 

med öppna frågor (Goldsack et al., 2014). Kvalitativa data analyserades med tolkande 

fenomenologi (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006), intersubjektiv analys (Skyman et 

al., 2010) och induktiv tematisk analys (Webber et al., 2012). 

Likheter i datainsamlingsmetod identifierades i de fyra kvantitativa artiklarna samt i en av 

artiklarna med blandad metod. I dessa artiklar samlades data in via enkäter (Bourigault at 

al., 2017; Chittick et al., 2016; Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013; Wassenberg et al., 

2010). Antalet patienter som fick enkäterna varierade mellan artiklarna. Enkäter lämnades ut 

till 528 patienter (Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013), 511 patienter (Chittick et al., 2016), 

126 patienter (Wassenberg et al., 2010) och 90 patienter (Bourigault et al., 2017). Kohorter 

återfanns i sex artiklar, fyra med kvantitativ ansats och två med blandad metod. Antalet 

kohorter var 249 kohorter (Chittick et al., 2016), 238 kohorter (Day et al., 2013; Mehrotra et 

al., 2013), 211 kohorter (Goldsack et al., 2014), 42 kohorter (Wassenberg et al., 2010) och 30 

kohorter (Bourigault et al., 2017). Tre av artiklarna, två med kvantitativ ansats och en med 

blandad metod matchade kohorterna mot kontrollgrupper. Antalet patienter i 

kontrollgrupperna var 290 kontroller (Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013) och 84 

kontroller (Wassenberg et al., 2010). Fyra artiklar, tre med kvantitativ ansats och en artikel 

med blandad metod genomförde prospektiva studier (Bourigault et al., 2017; Chittick et al., 

2016; Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013). En artikel med kvantitativ ansats genomförde 

en tvärsnittsstudie (Wassenberg et al., 2010) och en artikel med blandad metod genomförde 

en retrospektiv utvärdering (Goldsack et al., 2014). Kvantitativa data analyserades med hjälp 

av olika analysverktyg. De verktyg som användes var variansanalys (Bourigault et al., 2017; 

Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013), Student’s t-test (Bourigault et al., 2017; Day et al., 

2013; Wassenberg et al., 2010), regressionsanalys (Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013; 

Wassenberg et al., 2010), X²-test (Day et al., 2013; Mehrotra et al., 2013; Wassenberg et al., 

2010), Mann-Whitney U-test (Chittick et al., 2016; Wassenberg et al., 2010), Fisher’s exact 

test (Bourigault et al., 2017; Wassenberg et al., 2010), Kruskal-Wallis test (Chittick et al., 

2016) och Spearmans rangkorrelation (Wassenberg et al., 2010). 
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5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Nedan beskrivs de likheter och skillnader som identifierades i de analyserade artiklarnas 

resultat. Resultatet presenteras i fyra teman, Känslomässiga reaktioner, Brist på 

information, Omvårdnad och bemötande samt Rummets betydelse. 

5.3.1 Känslomässiga reaktioner 

Användningen av isoleringsåtgärder upplevdes positivt av många patienter. De uppgav att de 

var tacksamma över att sjukhuset använde sig av isoleringsåtgärder och att detta skapade en 

trygghet samt att det var nödvändigt för att minimera smittspridning (Barratt et al., 2010; 

Chittick et al., 2016; Wassenberg et al., 2010). Trots detta upplevde många patienter en 

rädsla för att smitta andra patienter, närstående och övriga besökare. Några patienter avstod 

från fysisk kontakt med närstående av rädsla för att råka sprida smittan vidare (Barratt et al., 

2010; Criddle & Potter, 2006; Goldsack et al., 2014; Webber et al., 2012). Vissa patienter 

upplevde att de fick färre besök av närstående eftersom isoleringsåtgärderna kunde upplevas 

svåra och detta skapade känslor av övergivenhet hos patienterna. Några patienter kände ett 

behov av att dölja sin sjukdom för sina närstående för att inte riskera att få färre besök 

(Barratt et al., 2010; Goldsack et al., 2014; Webber et al., 2012). Isoleringen beskrevs även 

medföra restriktioner. Patienterna upplevde sig exkluderade från omgivningen och 

begränsade i sin integritet (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Skyman et al., 2010). 

Isoleringen väckte känslor av skuld och skam hos många patienter. En återkommande 

beskrivning var att isoleringen upplevdes som stigmatiserande. Patienterna kände sig 

utpekade och annorlunda och många beskrev hur de kände sig smutsiga och smittbärande. 

Upplevelsen kunde liknas med att ses som pestsmittade (Barratt et al., 2010; Criddle & 

Potter, 2006; Goldsack et al., 2014; Mehrotra et al., 2013; Skyman et al., 2010; Webber et al., 

2012). Enligt Chittick et al. (2016) var upplevelsen av att känna sig smutsig inte alls vanligt 

förekommande. Dessa känslor förekom endast hos mindre än 20% av patienterna. Några 

patienter kände sig kränkta och beskrev att isoleringen begränsade deras personliga 

rättigheter (Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2010). Isoleringen skapade även känslor av 

försummelse hos några av patienterna (Goldsack et al., 2014) och en patient beskrev att 

isoleringen skapade känslor av ensamhet (Mehrotra et al., 2013). När patienterna bara fick 

vara i patientrummet skapades känslor av ensamhet och upplevelsen beskrevs som tråkig, 

framför allt av patienter som vårdades i isolering under en längre tid och av de patienter som 

hade få besökare (Webber et al., 2012). Besök av vänner och familj beskrevs positivt och 

minskade känslan av isolering. Dessa besök fick tiden att gå lite fortare och gjorde också att 

patienterna kände att de hade kontakt med världen utanför patientrummet (Barratt et al., 

2010). Känslor av rädsla, frustration och ilska förekom också hos vissa patienter och några 

patienter uppgav att de kände sig upprörda över den rädsla de genererade i sin omgivning 

(Barratt et al., 2010; Goldsack et al., 2014; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Enligt 

Chittick et al. (2016) var det endast 20% av patienterna som kände sig upprörda. 

Förekomsten av depression, oro och ångest varierade. I några studier hittades inga 

signifikanta skillnader i förekomsten av depression och ångest hos isolerade patienter 

jämfört med icke-isolerade patienter (Day et al., 2013; Wassenberg et al., 2010). Day et al. 
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(2013) fann dock att ångest och depression förekom oftare redan vid inskrivning hos 

patienter som behövde vårdas i isolering. Bourigault et al. (2017) fann att ångest förekom 

betydligt oftare hos isolerade patienter jämfört med icke-isolerade patienter. 93% av de 

isolerade patienterna uppvisade höga nivåer av ångest jämfört med 34% av de icke-isolerade 

patienterna. Denna skillnad återfanns hos båda könen. Enligt Criddle och Potter (2006) 

varierade förekomsten av oro och ångest hos patienterna. Detta kunde kopplas till mängden 

information patienterna fått och vilken förståelse de hade gällande sin sjukdom och för 

användningen av isoleringsåtgärder. Bristande kunskap hos sjuksköterskorna gällande 

isoleringsåtgärder och hygienrutiner skapade en oro hos patienterna (Barratt et al., 2010; 

Criddle & Potter, 2006). 

5.3.2 Brist på information 

Enligt patienterna saknade de kunskap gällande MRB och isoleringsåtgärder. Patienterna 

upplevde även att närstående och sjuksköterskor hade denna brist på kunskap (Criddle & 

Potter, 2006; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Detta visade sig bland annat i 

utebliven eller felaktig information från sjuksköterskorna till patienterna rörande MRB 

(Criddle & Potter, 2006). Vidare upplevdes en otillräcklighet i informationen som gavs då 

den var bristfällig i sitt innehåll. Exempel på detta var bland annat för lite information om 

uppföljning av smittan efter vårdtiden samt att det skulle finna med i deras journal i 

framtiden (Criddle & Potter, 2006; Goldsack et al., 2014). Patienterna saknade även 

information gällande aktuella isoleringsåtgärder och hur de skulle förhålla sig till dessa 

(Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). Några patienter undrade 

varför isoleringsåtgärderna inte var nödvändiga utanför sjukhuset och andra patienter 

saknade kunskap om hur de skulle förhålla sig till sina dagliga aktiviteter efter 

sjukhusvistelsen (Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). En tredjedel av patienterna 

upplevde en bristande kvalité på informationen de fått gällande isoleringsåtgärder och 

aktuell infektionsstatus (Bourigault et al., 2017). Vissa patienter upplevde att det var viktigt 

hur och när informationen gavs (Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). Patienterna 

ansåg att skriftlig information var informativ (Criddle & Potter, 2006). Patienternas 

upplevelse av informationen varierade då många patienter ändå upplevde att de fått 

tillräcklig information gällande isoleringsåtgärderna (Chittick et al., 2016; Wassenberg et al., 

2010). 

5.3.3 Omvårdnad och bemötande 

Enligt patienterna förknippades isoleringen i många fall med negativa konsekvenser och 

patienterna upplevde att isoleringen påverkade vårdens kvalité (Barratt et al., 2010; 

Wassenberg et al., 2010). Isoleringsåtgärderna försvårade skapandet av en relation till 

sjuksköterskorna (Barratt et al., 2010) och några patienter upplevde att de bemöttes 

oprofessionellt av sjuksköterskorna relaterat till sin smitta (Skyman et al., 2010). Patienterna 

upplevde att isoleringen bidrog till att sjuksköterskorna inte respekterade deras behov och 

personliga preferenser samt att isoleringen orsakade en sämre koordination av deras vård 

(Mehrotra et al., 2013). 
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Många patienter upplevde att de inte fick samma vård som icke-isolerade patienter (Barratt 

et al., 2010; Bourigault et al., 2017; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Patienterna 

upplevde att isoleringsåtgärderna hindrade dem från att få behandling för sina 

grundsjukdomar och isoleringen beskrevs försvåra möjligheterna till att delta i rehabilitering 

(Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Isoleringen beskrevs även påverka den hjälp 

patienterna fick i sin dagliga omvårdnad (Bourigault et al., 2017). Sjuksköterskorna 

upplevdes inte vara tillgänglig på samma vis som för övriga patienter och några patienter 

upplevde att de hade mindre tid tillsammans med sjuksköterskorna (Bourigault et al., 2017; 

Goldsack et al., 2014; Wassenberg et al., 2010). Spontana besök från sjuksköterskorna 

förekom inte enligt några patienter utan sjuksköterskorna kom endast när det fanns en syssla 

att utföra, exempelvis administrera läkemedel (Skyman et al., 2010). 

Patienterna uppmärksammade hur sjuksköterskorna slarvade med hygienrutinerna och detta 

gjorde att sjuksköterskorna uppfattades som ignoranta (Webber et al., 2012). Denna 

uppfattning delades inte av patienterna som deltog i studien av Chittick et al (2016). Där 

uppgav majoriteten av patienterna att de tyckte att sjuksköterskorna följde de riktlinjer som 

fanns vid isoleringsvård. 

5.3.4 Rummets betydelse 

Utformningen av det fysiska rummet och närmiljön blev viktigt för patienterna eftersom de 

var begränsade till att vistas på en liten yta (Barratt et al., 2010). Att ha tillgång till ett fönster 

med utsikt gjorde att patienterna kände sig mindre instängda (Barratt et al., 2010; Skyman et 

al., 2010). Möjligheten att ha dörren öppen och se eller höra människor i korridoren 

underlättade. Tillgång till radio och telefon hjälpte patienterna att hålla kontakt med världen 

utanför isoleringen (Barratt et al., 2010). 

Möjligheten till eget rum uppskattades av några patienter. Avskildheten skapade en privat 

sfär som några patienter var vana vid och detta gjorde att isoleringen inte sågs som något 

problem (Barratt et al., 2010; Criddle & Potter, 2006; Webber et al., 2012). Samtidigt fanns 

det andra patienter som liknade den fysiska begränsningen med ett fängelse (Criddle & 

Potter, 2006). Upplevelsen av att bara får vara i ett rum gjorde att patienterna kände sig 

instängda och att de hölls borta från övriga patienter (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 

2010). 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras metoddiskussion och etikdiskussion följt av resultatdiskussion där 

likheter och skillnader som identifierats i resultatet gällande syfte, metod och resultat 

diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Författarna till examensarbetet hade intentionen att genomföra en systematisk 

litteraturstudie enligt Evans (2002) då det ursprungliga syftet var att beskriva patienters 

upplevelser av att vårdas isolerade på grund av multiresistenta bakterier. Den första 

övergripande litteratursökningen i databaserna CINAHL Plus och PubMed visade dock att 

det inte fanns tillräckligt med aktuell forskning med kvalitativ ansats och därför diskuterades 

möjliga alternativ. Ett alternativ var att inkludera äldre artiklar med publikationsår 1997 eller 

senare. Detta alternativ röstades ner eftersom författarna till examensarbetet ville arbeta med 

så ny forskning som möjligt för att kunna skapa ett aktuellt och relevant examensarbete. Det 

andra alternativet var att genomföra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012a) och 

detta var också metoden som valdes. En nackdel med genomförandet av en allmän 

litteraturöversikt kan vara att det inte finns tillräckligt med relevant forskning att grunda 

analysen på eller att en eventuell förförståelse påverkar datainsamlingen (Friberg, 2012a). 

Författarna till examensarbetet stötte på båda dessa problem under databassökningarna och 

vid insamlingen av data. Tillgången till relevant och uppdaterad forskning var begränsad och 

därför fick inklusionskriterierna utökas. Författarna till examensarbetet har även en 

förförståelse och har därför arbetat aktivt med denna under hela examensarbetet. Genom att 

vara medvetna om förförståelsen samt diskuterat denna regelbundet har författarna till 

examensarbetet försökt att inte begränsa urvalet till artiklar som stödjer den egna 

erfarenheten. Enligt Wallengren och Henricson (2012) kan en redogörelse för den egna 

förförståelsen skapa pålitlighet. Fördelen med en allmän litteraturöversikt är att både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar kan inkluderas i analysen (Friberg, 2012a). Genom att 

analysera både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde en översikt av kunskapsläget 

gällande patienters erfarenheter av att vårdas isolerade på grund av MRB. 

För att skapa ett så aktuellt och relevant examensarbete som möjligt valde författarna till 

examensarbetet att inkludera artiklar publicerade mellan år 2006 och 2017. Sökningarna i 

databaserna CINAHL Plus, PubMed och MEDLINE genererade inte i tillräckligt många 

relevanta träffar och därför genomfördes manuella sökningar utifrån referenslistorna till 

inkluderade artiklar. Tio vårdvetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats har analyserats och ligger till grund resultatet i detta examensarbete. Alla artiklar som 

använts till resultatet i examensarbetet är inte markerade som Peer Review och författarna 

till examensarbetet anser att detta kan ses som en svaghet. Alla inkluderade artiklar är 

däremot publicerade i tidskrifter som använder sig av funktionen Peer Review och därför har 

de inkluderats. Under hela analysprocessen har författarna till examensarbetet försökt att 

skapa trovärdighet. Detta har författarna gjort genom att försöka tygla den personliga 

förförståelsen och undvika tolkningar av resultatet. Förförståelsen har regelbundet 

diskuterats och resultatet har granskats kritiskt för att undvika att förförståelsen påverkat 

datainsamling, analys och presentation av resultatet. Alla inkluderade artiklar har genomgått 

en kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2012a) frågor för kvalitetsgranskning för att 

säkerställa att de håller tillräckligt hög kvalitet. För att skapa transparens och trovärdighet 

har författarna till examensarbetet försökt att tydligt redogöra för alla steg i genomförandet, 

både i löpande text men också i form av bilagor som visar hur databassökningar, 

kvalitetsgranskning och analysprocess gått till (se bilaga A – D). Enligt Polit och Beck (2012) 
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kan Trovärdighet skapas om flera andra begrepp är uppfyllda, exempelvis giltighet och 

överförbarhet. Trovärdighet kan bland annat skapas genom att hela forskningsprocessen 

tydligt redovisas och innebär att genomförandet bör kunna reproduceras av andra (Polit & 

Beck, 2012). 

Två andra begrepp av Polit och Beck (2012) som använts i examensarbetet är Giltighet och 

Överförbarhet. Då examensarbetet genomfördes som en allmän litteraturöversikt enligt 

Friberg (2012a) kunde både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyseras. Detta skapade en 

möjlighet att studera patienters erfarenheter av att vårdas i isolering på grund av MRB ur fler 

synvinklar eftersom kvalitativa och kvantitativa data kan komplettera varandra. Författarna 

till examensarbetet anser att giltighet har skapats då examensarbetets syfte besvaras av de 

inkluderade artiklarna. Flertalet artiklar hade även liknande resultat, något som författarna 

till examensarbetet tror kan stärka giltigheten ytterligare. Enligt Polit och Beck (2012) krävs 

giltighet för att en studies resultat ska kunna bedömas giltigt och sant. 

Examensarbetets resultat har skapats utifrån analys av tio vårdvetenskapliga artiklar, fyra 

med kvalitativ ansats, fyra med kvantitativ ansats och två med blandad metod. Alla tio 

artiklarna har syftet att beröra patienters erfarenheter av att vårdas isolerade på grund av 

MRB. Artiklarnas ursprung var Frankrike, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige och 

USA. De inkluderade artiklarnas geografiska profil skiljer sig åt men alla är från Västvärlden. 

Det saknas artiklar från Afrika, Asien och Sydamerika vilket gör att erfarenheterna som 

beskrivs i resultatet inte kan ses som globala. Trots detta anser författarna till 

examensarbetet att en viss överförbarhet i resultatet finns. De erfarenheter patienterna 

beskrev återkommer i flera artiklar och kan därför inte ses som något unikt för en specifik 

klinik eller för ett land. De erfarenheter som beskrivs i det här examensarbetet gäller 

patienter som vårdats isolerade på grund av MRB men patienter vårdas även i isolering av 

andra orsaker. Författarna till examensarbetet tror att de fynd som presenteras i 

examensarbetets resultat kan användas i andra sammanhang, exempelvis när patienter 

vårdas i isolering på grund av annan smittsam sjukdom eller på grund av neutropeni. Enligt 

Polit och Beck (2012) innebär överförbarhet att resultatet kan överföras på andra grupper 

eller i andra sammanhang. 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas isolerade på 

grund av MRB. Detta ledde till att artiklar där andra former av isolering berördes 

exkluderades. Genom att exkludera dessa artiklar kan relevant information gällande 

upplevelsen av att vårdas i isolering missats. Författarna har ett personligt intresse i just 

MRB och valde därför att behålla ett relativt smalt syfte. Förekomsten av MRB ökar stadigt 

runt om i världen och därför kan syftet anses vara relevant och aktuellt.  

Författarna till examensarbetet har arbetat gemensamt under hela processen med ett öppet 

klimat. Alla beslut har tagits efter gemensamma diskussioner och båda författarna har 

bidragit till utformandet av texten. För att utesluta bias har författarna genomfört analysen 

av inkluderade artiklars syfte, metod och resultat separat. Därefter jämfördes fynden och 

dessa diskuterades till dess att konsensus uppstod. Enligt Polit och Beck (2012) kan det vara 

en styrka att vara två författare eftersom det kan minska förekomsten av personliga åsikter. 
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6.2 Etikdiskussion 

Författarna till examensarbetet har utgått från de etiska riktlinjer som finns angivna i Codex 

(2017). Detta har inneburit att de fakta som framkommit under examensarbetets gång inte 

fabricerats, förvrängts eller plagierats. Vidare är det av vikt att ange vilka källor som använts i 

examensarbetet. Genom att använda American Psychological Association (APA) 

referenssystem har detta säkerställts då det klart framgår vem som står bakom de refererade 

verken. 

Tio stycken vårdvetenskapliga artiklar valdes ut för analys. Dessa var skrivna på engelska och 

med hjälp av Google translate, lexikon samt den språkliga kunskap författarna till 

examensarbetet besitter översattes dessa. Brister i översättningen kan finnas eftersom 

författarnas kunskaper i det engelska språket är begränsade. Författarna till examensarbetet 

anser dessutom att det svenska språket inte är lika nyanserat som det engelska språket vilket 

kan ha orsakat en friare tolkning av översättningen. Då författarna har klinisk erfarenhet har 

en förförståelse för ämnet funnits och detta kan ha påverkat resultatet av examensarbetet. 

Under examensarbetets gång har ett öppet och aktivt bearbetande av förförståelsen använts 

för att få ett så korrekt resultat som möjligt. Förförståelsen och de fynd som gjorts har 

regelbundet diskuterats i ett försök att skapa ny kunskap och förståelse. Enligt Persson och 

Sundin (2012) är förförståelsen ständigt närvarande. Världen förstås utifrån den förförståelse 

som finns och Persson och Sundin menar vidare att det finns ett ömsesidigt samspel mellan 

dessa. Författarna till examensarbetet tror därför inte att det är möjligt att bortse från den 

förförståelse som finns. Istället har författarna försökt att använda denna förförståelse till att 

skapa en djupare förståelse för patienters erfarenheter av att vara isolerade på grund av 

MRB.  

Alla tio artiklar har etiskt godkännande, vilket författarna till examensarbete upplevde som 

en styrka. Att endast inkludera dessa artiklar kan öka examensarbetets vetenskapliga värde 

(Wallgren & Henricson, 2012). 

6.3 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med en diskussion gällande likheter och skillnader i artiklarnas 

syften och metod. Vidare följer en diskussion gällande likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat där resultatet diskuteras utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv mot tidigare 

forskning. 

6.3.1 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

Fyra artiklar hade syftet att undersöka patienters upplevelser och erfarenheter av att på 

grund av MRSA. Av dessa hade tre artiklar kvalitativ ansats och en artikel hade blandad 

metod. I de tre artiklarna med kvalitativ ansats samlades data in via intervjuer och antalet 

inkluderade patienter var likartat. De tre artiklarna spelade in intervjuerna och dessa 

transkriberades sedan ordagrant. Att transkribera inspelade intervjuer beskrivs vara ett 
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viktigt steg i analysen av kvalitativa data (Polit & Beck, 2012). Fynden i de tre artiklarna 

kategoriserades in i olika kategorier. Genom att sortera insamlade data i olika kategorier får 

forskarna en bild av materialet och de får också tillgång till intressanta delar av materialet 

utan att behöva läsa allt i sin helhet (Polit & Beck, 2012). Två av artiklarna kontrollerade 

sedan kategoriserad data tillbaka mot patienterna som blivit intervjuade. I artiklarna lyfts 

detta fram som en styrka och något som kunde stärka trovärdigheten. Detta påpekar även 

Polit och Beck (2012) vilka beskriver att diskussioner med informanter kan fungera som ett 

verktyg för att validera trovärdigheten i funna data. Två av de kvalitativa artiklarna 

genomförde semi-strukturerade intervjuer medan den tredje artikeln med kvalitativ ansats 

genomförde djupgående intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) kan det vara en styrka att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer då forskarna kan få svar på specifika frågor genom 

att vägleda informanterna under intervjun. Informanterna får även en möjlighet att uttrycka 

sig fritt och ge en så detaljerad bild av fenomenet som de önskar (Polit & Beck, 2012). 

Djupgående intervjuer kan vara användbart när forskarna inte har en klar bild av vilken 

information de vill få. Ibland kan en öppen startfråga ställas för att få informanterna att 

berätta om ett specifikt fenomen och därefter får informanterna berätta fritt (Polit & Beck, 

2012). Artikeln med blandad metod hade syftet att undersöka patienters erfarenheter och 

upplevelser av att vårdas isolerade på grund av MRSA samlade in kvalitativa data genom en 

enkät med öppna frågor och kvantitativa data genom en retrospektiv utvärdering. Polit och 

Beck (2012) beskriver att datainsamling genom enkäter kan vara kostnadseffektivt men att 

forskarna måste ta hänsyn till vilken typ av informanter som ska svara på enkäten. De öppna 

frågor som kan användas i enkäter låter informanterna besvara frågor med sina egna ord, 

vilket kan liknas vid datainsamling med hjälp av skriftliga berättelser (Polit & Beck, 2012). 

Den retrospektiva utvärderingen som utfördes i artikeln med blandad metod var en 

utvärdering av kostnadseffektiviteten i ett projekt som genomförts. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan retrospektiva studier användas för att undersöka samband mellan två variabler.  

Tre artiklar hade som syfte att undersöka samband mellan isoleringsvård och eventuella 

psykologiska konsekvenser. En av artiklarna ville även jämföra hur nöjda patienterna var 

med vården mot en kontrollgrupp som inte vårdats isolerade. Alla tre artiklar använde en 

kvantitativ ansats och samlade in data via enkäter. Enkäterna var tydligt beskrivna under 

artiklarnas metodbeskrivning vilket författarna till examensarbetet såg som en styrka. 

Urvalet skiljde sig åt då en artikel inkluderade över 500 informanter medan de två andra 

inkluderade cirka 100 informanter. Enligt Polit och Beck (2012) kan storleken på urval vid 

kvantitativa studier kan variera men forskarna bör sträva efter ett så stort urval som möjligt. 

Ett stort urval betyder dock inte att materialet inte innehåller bias (Polit & Beck, 2012). Alla 

tre artiklar genomförde kohortstudier och två av artiklarna matchade även sina kohorter mot 

kontroller. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) kan forskare genom att studera kohorter 

och kontroller jämföra om exponering för en bestämd variabel utgör en risk. Författarna till 

examensarbetet anser att användningen av matchade kohorter är en styrka i de inkluderade 

artiklarna eftersom deras syfte var att undersöka samband mellan isoleringsvård och 

eventuella psykologiska konsekvenser. Genom att jämföra resultatet från kohorterna med de 

matchade kontrollerna anser författarna till examensarbetet att forskarna haft möjlighet att 

undersöka eventuella samband på ett tydligt sätt. 
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Två artiklar hade syftet att undersöka patienternas förståelse för isoleringsåtgärderna samt 

undersöka hur nöjda patienterna var med vården de erhållit. Den ena artikeln hade 

kvantitativ ansats och den andra artikeln hade blandad metod. Artikeln med blandad metod 

samlade in kvalitativa data genom strukturerade intervjuer med öppna frågor. Urvalet var 

något större jämfört med de övriga artiklarna som samlade in data genom intervjuer. 

Författarna till examensarbetet tror att detta kan kopplas till den valda intervjumetoden i 

artikeln. Enligt Danielson (2012) genomförs ofta strukturerade intervjuer med en större 

grupp informanter och fler frågor ställs jämfört med ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer. Genom att ställa öppna frågor har forskarna låtit informanterna berätta om sina 

upplevelser med egna ord. Även om samma frågor ställts till alla inkluderade informanter har 

de ändå kunnat svara individuellt och ge sin egen version av upplevelsen, något författarna 

till examensarbetet ser som en styrka i insamlingen av kvalitativa data i artikeln med blandad 

metod. Kvantitativa data samlades in genom enkäter i båda artiklarna och antalet enkäter 

som lämnades ut var över 500 stycken i båda artiklarna. Båda artiklarna genomförde 

prospektiva studier med kohorter och antalet kohorter var likvärdigt i båda artiklarna. 

Artikeln med blandad metod matchade de inkluderade kohorterna mot kontroller vilket 

författarna till examensarbetet ser som en styrka eftersom detta innebar att forskarna kunde 

jämföra samband på ett tydligt sätt. 

En artikel hade som syfte att undersöka patienters erfarenheter av och kunskap om MRSA. 

Artikeln hade kvalitativ ansats och samlade in data genom semi-strukturerade intervjuer. I 

likhet med övriga artiklar där data samlades in via intervjuer spelades intervjuerna in och 

transkriberades ordagrant. Även i denna artikel kategoriserades fynden i olika teman och 

forskarna analyserade fynden individuellt för att säkerställa att de tolkade materialet på 

liknande sätt. Detta gjorde forskarna för att säkerställa trovärdighet. Att skapa trovärdighet 

handlar bland annat om att säkerställa att fynden verkligen speglar informanternas 

erfarenheter och åsikter (Polit & Beck, 2012). 

6.3.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

I resultatet framkom det att patienterna uppskattade användningen av isolering för att 

minimera smittspridning men att de trots detta var rädda för att smitta närstående och andra 

patienter. Tidigare forskning visar att patienter som är bärare av MRB kan uppleva en rädsla 

för att smitta andra (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016) och 

denna rädsla kan skapa känslor av skuld och skam (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 

2009). Känslor av skuld och skam förekom också i samband med isoleringen och patienterna 

beskrev isoleringen som stigmatiserande. Att vårdas i isolering väckte många känslor hos 

patienterna och de beskrev att de kände sig smutsiga, smittbärande och pestsmittade. 

Känslan av att vara pestsmittad förekommer redan då patienter får vetskap om sitt bärarskap 

(Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016) och författarna till 

examensarbetet tror att denna känsla kan ha blivit förstärkt i samband med att patienterna 

vårdades i isolering. Enligt Eriksson (1994) kan känslor av skuld och skam som är direkt 

relaterade till sjukdom eller behandling skapa ett sjukdomslidande. Även om patienterna 

påbörjat kampen mot sjukdomslidandet orsakat av bärarskapet tror författarna till 

examensarbetet att denna kamp kan ha aktualiserats i samband med isoleringen. Det anses 
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därför vara viktigt att patienterna får stöd i sin kamp mot detta lidande. För att 

sjuksköterskorna ska kunna stödja patienterna i denna process krävs en fungerande 

vårdrelation. Enligt Lindholm och Eriksson (1993) är en fungerande vårdrelation en 

förutsättning för att lidande ska kunna bekräftas och lindras. I resultatet framkom det dock 

att patienterna upplevde att isoleringen försvårade skapandet av relationer till 

sjuksköterskorna. Tidigare forskning indikerar att sjuksköterskor har en liknande 

uppfattning och att de skyddsåtgärder som krävs vid vård av patienter i isolering kan vara 

begränsande och försvåra skapandet av relationer (Cassidy, 2006; Guillemin et al., 2015; 

Seibert et al., 2014). Eriksson (2014) beskriver hur en fungerande vårdrelation kan skapas 

om det finns en ömsesidighet mellan patienter och sjuksköterskor och om de båda är villiga 

att delta i skapandet av relationen. Eftersom isoleringen beskrivs som ett hinder både av 

patienter och av sjuksköterskor tror författarna till examensarbetet att det finns en risk att 

ömsesidigheten och viljan saknas hos båda parter. Detta kan leda till att vårdrelationen 

uteblir och i förlängningen till att patienternas lidande inte bekräftas och lindras. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor är rädda för att vård i isolering kan medföra 

fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för patienterna (Cassidy, 2006; Kaba et al., 2017). 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde isoleringen begränsande och hur de kände 

sig exkluderade från omgivningen samt ensamma. Det framkom även att isoleringen kunde 

medföra psykologiska konsekvenser för patienterna och förekomsten av depression, oro och 

ångest varierade. Resultatet styrker sjuksköterskors oro gällande negativa konsekvenser och 

författarna till examensarbetet anser att denna oro bör tas på allvar. Sjuksköterskor har en 

skyldighet att arbeta aktivt med att identifiera och förebygga risker som kan leda till 

vårdskador (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom att inte ta oron på allvar bortser 

sjuksköterskorna från eventuella risker. Författarna tror även att då sjuksköterskorna bortser 

från dessa risker finns det en möjlighet att patienterna utsätts för ett onödigt lidande.  

I resultatet framkom det även att patienterna upplevde att isoleringen hindrade dem från att 

få samma vård som övriga patienter samt att isoleringen påverkade koordinationen av 

vården. Isoleringen beskrevs hindra patienterna från att få vård för eventuella 

grundsjukdomar och patienterna upplevde att de inte fick samma stöd som andra patienter 

av sjuksköterskorna. Patienterna beskrev även att isoleringen hindrade dem från att få 

personliga behov tillgodosedda. Vidare upplevde några patienter hur sjuksköterskorna 

endast kom när det fanns faktiska sysslor att utföra. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor besöker isolerade patienter mer sällan än övriga patienter (Kirkland & 

Weinstein, 1999). De tidskrävande skyddsåtgärder som krävs vid isoleringsvård leder till att 

sjuksköterskor väntar med att vårda isolerade patienter (Guillemin et al., 2015; Seibert et al., 

2014) och att sjuksköterskor försöker utföra så många sysslor som möjligt vid ett och samma 

tillfälle (Cassidy, 2006; Guillemin et al., 2015). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) ska all vård vara jämlik och utföras med respekt för patienters behov. Då 

patienterna inte får en jämlik vård och deras behov inte tillgodoses anser författarna till 

examensarbetet att vården strider emot gällande lagar. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) gäller dock bara i Sverige och det är möjligt att lagstiftningen ser annorlunda ut i 

andra länder. Författarna anser även att det kan finns en risk för att patienterna upplever ett 

vårdlidande då deras individuella behov inte blir tillgodosedda. Enligt Eriksson (1994) kan 
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vårdlidande uppstå om patienternas värdighet kränks eller om de utsätts för en icke-vård. 

Vårdlidande är ett helt igenom onödigt lidande och bör förhindras. Vårdens yttersta uppgift 

är att lindra lidande, inte orsaka det (Eriksson, 1994). Författarna till examensarbetet tror att 

då patienterna utsätts för ett eventuellt vårdlidande kan deras kamp mot andra former av 

lidande, exempelvis sjukdomslidande, påverkas och försvåras. 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde en brist på kunskap och att informationen 

de fick gällande aktuell smitta och isoleringsåtgärder var bristfällig. Bristen på kunskap 

återfanns hos patienterna men patienterna beskrev också att närstående och sjuksköterskor 

saknade kunskap. Tidigare forskning visar att patienter upplever en brist på information i 

samband med att bärarskapet upptäcks (Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2016). 

Patienter upplever att sjuksköterskor kan sakna kunskap om smitta och smittvägar 

(Andersson et al., 2011; Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016) och denna okunskap kan 

leda till oönskade konsekvenser (Skyman et al., 2016). I tidigare forskning identifierar även 

sjuksköterskor ett behov av utbildning och kunskap (Cassidy, 2006; Seibert et al., 2014) och 

patientutbildning beskrivs viktigt både ur isoleringssynpunkt och för skapandet av 

vårdrelationer (Cassidy, 2006). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) har sjuksköterskor ett ansvar att hålla sig 

uppdaterade med ny forskning och sprida aktuell och riktig information till patienter. All 

information som ges till patienter ska anpassas och vårdpersonal ska försäkra sig om att 

patienterna förstått den givna informationen (SFS, 2014:821). När patienterna inte får den 

information de önskar eller får felaktig information tror författarna till examensarbetet att ett 

livslidande kan uppstå. I samband med att patienters bärarskap av MRB upptäcks kan 

patienter uppleva en förändrad självbild (Lindberg et al., 2009; Skyman et al., 2016) och 

författarna till examensarbetet tror att avsaknaden av korrekt information kan göra 

situationen svår att hantera. I samband med att patienterna behöver vårdas i isolering kan 

frågor som rör självbilden åter bli aktuella och det är därför viktigt att patienterna får korrekt 

information från sjuksköterskorna. Eriksson (1994) beskriver att livslidande är något som rör 

patienters hela existens och kan uppstå om patienter upplever sin tillvaro övermäktig. 

Författarna till examensarbetet tror att brist på information och kunskap kan leda till att 

patienterna upplever sin tillvaro övermäktig och svår att hantera och alltså orsaka ett 

livslidande. 

I resultatet framkom det att vissa patienter uppmärksammat hur sjuksköterskorna slarvat 

med hygienrutiner. Tidigare forskning beskriver att sjuksköterskors följsamhet till de 

riktlinjer som finns vid isoleringsvård varierar (Cassidy, 2006; Seibert et al., 2014) och att 

sjuksköterskor kan lämna patientrummet iförda smutsiga förkläden och handskar (Kaba et 

al., 2017). Patienter som är bärare av MRB uppger att hygien och renlighet är viktigt för dem 

för att förhindra smittspridning (Andersson et al., 2011; Lindberg et al., 2009). Då hygien och 

renlighet är viktigt för denna patientkategori tror författarna till examensarbetet att det kan 

vara så att patienterna är extra uppmärksamma på sjuksköterskornas agerande. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska vårdpersonal uppvisa följsamhet till de basala 

hygienrutiner som beskrivs i Socialstyrelsens riktlinjer för basal hygien i vård och omsorg 

(SOSFS, 2015:10). Då sjuksköterskor lämnar patientrummet iförda handskar och förkläden 

saknas en följsamhet till dessa riktlinjer. Det finns även en ökad risk för att de multiresistenta 
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bakterierna sprids vidare. Författarna till examensarbetet tror att om inte sjuksköterskorna 

uppmärksammar patienternas oro för att smitta andra och tar deras behov av noggrann 

hygien på allvar, kan det finnas en risk att patienterna drabbas av ett lidande. Det kan vara 

ett sjukdomslidande orsakat av en oförstående attityd från sjuksköterskorna eller ett 

vårdlidande orsakat av att patienternas värdighet kränks (Eriksson, 1994). Författarna till 

examensarbetet tror att patienternas värdighet kan kränkas då sjuksköterskorna inte ser 

patienternas individuella behov av noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. Detta 

strider även mot de riktlinjer som finns i Svensk sjuksköterskeförenings 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017). I dessa riktlinjer framkommer 

det att sjuksköterskors arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt med respekt för 

patienters integritet, självbestämmande och värdighet. 

I resultatet framkom det även att den fysiska miljön och rummets utformning blev viktig för 

patienterna. Ett fönster med utsikt eller tillgång till radio underlättade vistelsen i isolering. 

Vissa patienter uppskattade ensamheten medan några patienter beskrev patientrummet likt 

ett fängelse. Tidigare forskning indikerar att bärarskap av MRB kan påverka patienters 

dagliga liv och begränsa deras delaktighet i olika typer av aktiviteter (Andersson et al., 2011; 

Lindberg et al., 2009). Då bärarskapet av MRB kan begränsa patienternas värld tror 

författarna till examensarbetet att vård i isolering kan upplevas som ytterligare en 

begränsning. Enligt Eriksson (1987, 2014) påverkas patienter ständigt av den värld de 

befinner sig i. Om patienterna redan är begränsade i sin livsvärld tror författarna till 

examensarbetet att de fysiska förändringar som hör samman med isoleringen kan påverka 

patienterna negativt. Enligt Eriksson (1987) existerar de tre dimensionerna av världen 

samtidigt och det finns ett ständigt samspel mellan världarna. Därför kan förändringar i 

omvärlden påverka patienternas egenvärld. Författarna tror även att det kan vara omvänt, 

att patienternas egenvärld påverkar hur de ser på utformningen av omvärlden. Patienter 

som är bärare av MRB kan uppleva bärarskapet som ett stigma (Andersson et al., 2011; 

Skyman et al., 2014; Skyman et al., 2016) och bärarskapet kan även medföra en förändrad 

självbild (Lindberg et al, 2009; Skyman et al., 2016). Författarna till examensarbetet tror att 

den förändrade självbilden kan påverka patienternas egenvärld och de tankar och känslor 

som ryms där. Den förändrade självbilden kan påverka patienternas syn av rummets fysiska 

utformning och hur de upplever den begränsade ytan. I resultatet framkom det även att 

några patienter uppskattade avskildheten som isoleringen erbjöd. Författarna till 

examensarbetet tror att detta kan bero på att dessa patienter var vana vid en ensam och lugn 

omvärld och därför inte reagerade på förändringen. För att kunna möta patienternas 

individuella behov är det viktigt att ta hänsyn till rummets utformning. Detta är nödvändigt 

för att säkerställa att patienternas medvärld och egenvärld inte påverkas negativt av 

isoleringen. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Trots att förekomsten av MRB stadigt ökar upptäckte författarna till examensarbetet att det 

fanns sparsamt med aktuell forskning rörande ämnet. För att kunna möta patienter som är 

bärare av MRB och vårda dessa patienter i isolering på ett patientsäkert och etiskt sätt krävs 
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ökad kunskap om patienternas upplevelser och känslor. Majoriteten av de kvalitativa studier 

som analyserats i detta examensarbete är närmare tio år gamla. Författarna till 

examensarbetet tror därför att mer forskning som fokuserar på patienternas upplevelser av 

isoleringsvård kan ge nya insikter och förbättra vården. Det vore även intressant att 

undersöka om kontinuerlig utbildning gällande isoleringsvård, basala hygienrutiner samt 

MRB förändrar hur sjuksköterskorna bemöter de isolerade patienterna. Denna studie kan 

genomföras med blandad metod där både intervjuer och jämförelser kan göras. Intervjuerna 

skulle kunna fokusera på sjuksköterskornas upplevelser av utbildningen och hur det har 

påverkat vårdandet medan jämförelsen skulle kunna gälla hur väl basala hygienrutiner följs 

efter utbildning jämfört med innan. Denna forskning kan vara av intresse för de olika 

lärosäten som bedriver sjuksköterskeutbildningar samt för verksamma sjuksköterskor. 

7 SLUTSATSER 

I denna litteraturöversikt framkommer det att patienter som vårdas i isolering på grund av 

MRB upplever isoleringen begränsande. Isoleringen begränsar deras tillvaro och hindrar 

dem från att få behandling för olika grundsjukdomar. Patienterna upplever även att de inte 

får samma vård och bemötande som övriga patienter. Det framkommer att den fysiska miljön 

och dess utformning är viktig för dessa patienter. Att endast få vistas i ett rum upplevs i vissa 

fall som ett fängelse men tillgång till ett fönster med utsikt, radio eller telefon minskar dessa 

känslor. Besök av närstående beskrivs positivt och leder till att patienterna upplever att de 

har kontakt med omvärlden trots att de är begränsade i sin fysiska miljö. Isoleringen upplevs 

stigmatiserande och skapar känslor av att vara pestsmittad. Andra känslor förekommer 

också, exempelvis känslor av ensamhet, skuld, skam och oro. Det är tydligt att patienter som 

vårdas i isolering på grund av MRB har ett behov av information och kunskap rörande sitt 

bärarskap och isoleringsåtgärderna. Den information patienterna får av sjuksköterskorna är i 

många fall bristfällig. Författarna till examensarbetet är av åsikten att kontinuerlig utbildning 

gällande MRB och isoleringsåtgärder kan hjälpa sjuksköterskor att ge adekvat och aktuell 

information till dessa patienter. Ökad kunskap kan skapa större förståelse hos patienter och 

närstående gällande isoleringsåtgärderna. Det kan även förbättra sjuksköterskornas 

följsamhet till de riktlinjer som finns vid vård av patienter i isolering.  
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exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

Frågor Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 
beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet tydligt formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Är metoden beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Är undersökningspersonerna / urvalet beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Finns det en beskrivning kring hur data har analyserats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Är resultatet tydligt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Har författarna tolkat resultatet? * - Ja Ja - - - Ja - - Nej 
Förs det fram några argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Har studien etiskt tillstånd? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Finns det en metoddiskussion? Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
Sker någon återkoppling till teoretiska antaganden? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Total poäng 11/13 13/14 12/14 12/13 12/13 12/13 13/14 12/13 12/13 11/14 

* Frågan gäller bara kvalitativa artiklar 

Nej = 0 poäng 

Ja = 1 poäng 

Kvalitativa artiklar     Kvantitativa artiklar 

0–4 poäng = Låg kvalitet    0–4 poäng = Låg kvalitet 

5–9 poäng = Medelhög kvalitet   5–8 poäng = Medelhög kvalitet 

10–14 poäng = Hög kvalitet    9–13 poäng = Hög kvalitet
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BILAGA D: ARTIKELMATRIS  

 

Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

1 Mehrotra, P., 
Croft, L., Day, 
H., Perencevich, 
E. N., Pineles,  
L., Harris,  
A., & ... Morgan, 
D. 
 
Infection 
Control & 
Hospital 
Epidemiology 
 
2013 
 
USA 
 

” Effects of 
Contact 
Precautions on 
Patient 
Perception of 
Care and 
Satisfaction: A 
Prospective 
Cohort Study.”  
 

Att undersöka 
sambandet mellan 
isolering och 
patienters upplevelser 
av vården under 
isolering samt om 
några problem 
uppstod under tiden 

Blandad metod 
- En prospektiv 
kohortstudie med 
isolerade (238 st.) och 
icke isolerade (290 st.) 
patienter 
 
- Tre stycken frågor med 
öppna svar ställdes under 
vårdtiden. 
 
- Uppföljning med samma 
frågor efter hemgång samt 
en enkät om hur nöjda 
patienterna var med 
omvårdnaden under 
sjukhusvistelsen 
 

- Patienterna upplevde 
dålig samordning av 
vården 
 
- Upplevelse av att vara 
smutsig 
 
- Brist på respekt för 
patientens behov 

Hög 
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Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

2 Skyman, E., 
Sjöström, H., & 
Hellström, L.  
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 
 
2010  
 
Sverige 
 

” Patients' 
experiences of 
being infected 
with MRSA at 
a hospital and 
subsequently 
source 
isolated.” 

Att få en förståelse för 
patienters 
erfarenheter av att bli 
smittade med MRSA 
på sjukhus och 
isolerade. 

Kvalitativ ansats, 
djupgående intervjuer 
med 6 patienter  

- Isoleringen upplevdes 
begränsande 
 
- Oprofessionellt 
bemötande från 
sjukvårdspersonalen 
 
- Att bära på MRSA 
beskrevs som 
stigmatiserande 
 
-Brist på information om 
MRSA 
 

Hög 

3 Barratt, R., 
Shaban, R., & 
Moyle, W. 
 
Australian 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
2010 
 
Australien 
 

” Behind 
barriers: 
patient's 
perceptions of 
source 
isolation for 
Methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus 
(MRSA)” 

Att utforska den levda 
erfarenheten hos 
patienter som är 
isolerade på grund av 
MRSA 

Kvalitativ ansats, tolkande 
fenomenologi. 
Datainsamling genom 
semi-strukturerade 
intervjuer med 10 
patienter. 

- Patienterna upplevde 
isoleringen 
stigmatiserande. 
 
- Isoleringen upplevdes 
vara ett hinder för att 
skapa relationer till andra 
patienter och 
vårdpersonal 
 
- Den fysiska begränsning 
isoleringen innebar 
gjorde att patienterna 
kände sig instängda 
 

Hög 
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Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

4 Goldsack, J., 
DeRitter, C., 
Power, M., 
Spencer, A., 
Taylor, C., Kim, 
S., Kirk, R., & 
Drees, M. 
 
American 
Journal of 
Infection 
Control 
 
2015 
 
USA 

” Clinical, 
patient 
experience and 
cost impacts of 
performing 
active 
surveillance on 
known 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus positive 
patients 
admitted to 
medical-
surgical units” 

Att undersöka 
patienternas 
erfarenheter av 
isolering samt 
kostnadseffektiviteten 
av övervakning av 
MRSA-patienter 

Blandad metod. Studien 
innehöll en retrospektiv 
utvärdering av ett 
processförbättringsprojekt 
samt ett frågeformulär 
som lämnades ut till 32 
patienter. 
Frågeformuläret berörde 
patienternas upplevelser 
av isolering och hur den 
påverkat deras vård. 

- Upplevelse av 
emotionell stress i 
samband med isolering 
- Rädsla för att smitta 
sina besökare 
 
- Upplevelse av att bli 
behandlad annorlunda av 
vårdpersonalen 
 
- Upplevelse av 
begränsning i den 
personliga friheten 
 

Hög 

5 Wassenberg, M., 
Severs, D., & 
Bonten, M. 
 
Journal of 
Hospital 
Infection 
 
2010 
 
Storbritannien 
 

” Psychological 
impact of 
short-term 
isolation 
measures in 
hospitalised 
patients” 

Att jämföra isolerade 
och icke isolerade 
patienters upplevelse 
av ångest och oro 
samt uppfattningen 
av isoleringsvård 

Kvantitativ ansats med 
frågeformulär/skalor 
Kohortstudie 
Två grupper: 
- fallgrupp (42 st. 
isolerade patienter) 
-kontrollgrupp (84 st. icke 
isolerade patienter) 

- Upplevelse av bra 
information angående 
varför de var isolerade 
 
- Patienterna upplevde at 
de fick färre besök av 
vårdpersonal under 
isolering 
 
-Ingen skillnad i nivåerna 
av oro och ångest mellan 
de isolerade och icke 
isolerade patienterna 

Hög 
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Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

6 Bourigault, C., 
Guilley-
Lerondeau, B., 
Guille des 
Buttes, A-C., 
Birgand, G., & 
Lepelletier, D. 
 
European 
Journal of 
Clinical 
Microbiology & 
Infectious 
Diseases 
 
2016 
 
Tyskland 

” Adverse 
effects of 
isolation: a 
prospective 
matched 
cohort study 
including 90 
direct 
interviews of 
hospitalized 
patients in a 
French 
University 
Hospital” 
 

Att utvärdera 
tillfredsställelsen med 
vården samt den 
psykologiska effekten 
av isolering hos 
patienter som vårdats 
isolerade på ett 
franskt 
universitetssjukhus 
 

Kvantitativ ansats. 
Prospektiv kohortstudie 
där 30 isolerade patienter 
matchades mot 60 icke-
isolerade patienter. Data 
samlades in via ett 
frågeformulär.  

- Patienterna förstod 
vikten av varför de var 
isolerade 
 
- Missnöjda med 
informationen om 
isoleringen 
 
- Ångesten var högre hos 
de isolerade patienterna 
jämfört med de icke 
isolerade 

Hög 

7 Webber, K., 
Macpherson, S., 
Meagher, A., 
Hutchinson, S., 
& Lewis, B. 
 
Rehabilitation 
Nursing 
 
2012 
 
Storbritannien 

” The impact of 
strict isolation 
on MRSA 
positive 
patients: an 
action-based 
study 
undertaken in 
a rehabilitation 
center” 

Att få förståelse för 
patienters upplevelse 
av att vara strikt 
isolerade med MRSA 

Kvalitativ ansats, 
semistrukturerade 
intervjuer med 9 st. 
patienter. 
Uppföljningsgrupp 
innefattade 4 st. av dessa 
patienter. 

- Patienterna upplevde 
brist på information om 
isoleringen i samband 
med MRSA samt i hur de 
skulle bete sig vid 
hemkomst. 
 
- Ökat behov av 
undervisning/information 
under vårdtiden samt vid 
hemgång. 

Hög 
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Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

8 Day, H., 
Perencevich, E., 
Harris, A., 
Gruber-Baldini, 
A., Himelhoch, 
S., Brown, C., & 
Morgan, D. 
 
Infection 
Control & 
Hospital 
Epidemiology 
 
2013 
 
USA 
 

” Depression, 
Anxiety, and 
Moods of 
Hospitalized 
Patients under 
Contact 
Precautions ” 

Att undersöka 
samband mellan 
isoleringsvård och 
förekomsten av 
depression och ångest 
samt känslor av ilska, 
sorg, oro, lycka eller 
förvirring 

Kvantitativ ansats, en 
prospektiv longitudinell 
kohortstudie. 148 
isolerade patienter 
matchades mot 148 icke-
isolerade patienter och 
alla svarade på en enkät 
med 36 frågor 

- Förekomsten av 
depression och ångest var 
högre hos patienter som 
vårdades i isolering 
jämfört med icke-
isolerade patienter vid 
inskrivning 
 
- Ingen skillnad mellan de 
två grupperna senare i 
vårdtillfället. 
 
- Inga skillnader i 
upplevelsen av ilska, 
förvirring, oro, 
nedstämdhet och glädje 
mellan de två grupperna 
 

Hög 
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Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

9 Chittick, P., 
Koppisetty, S., 
Lombardo, L., 
Vadhavana, A., 
Solanki, A., 
Cumming, K., ... 
Band, J. 
 
American 
Journal of 
Infection 
Control 
 
2016 
 
USA 
 

” Assessing 
patient and 
caregiver 
understanding 
of and 
satisfaction 
with the use of 
contact 
isolation”1 

Att undersöka 
patienters 
uppfattningar av 
isolering på grund av 
MRB och hur detta 
påverkar vården. 

Kvantitativ ansats med en 
prospektiv undersökning 
där man lämnade ut 
enkäter till 511 patienter. 
249 enkäter besvarades. 

- Patienterna upplevde 
isoleringen som positiv 
 
- Patienterna upplevde att 
de fått tillräcklig 
information kring varför 
isolering användes 
 
- Patienterna upplevde 
användningen av 
isolering minimerade 
smittspridning 

Hög 

  

                                                        

1 Artikeln innehåller flera perspektiv, endast patientperspektivet används 
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Artikel 
nr 

FÖRFATTARE 
TIDSKRIFT 
ÅRTAL 
LAND 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

10 Criddle, P., & 
Potter, J. 
 
Journal of 
Infection 
Prevention 
 
2006 
 
Storbritannien 

Exploring 
patients´ views 
on colonisation 
with meticillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus 
 

Att undersöka 
fenomenet att vara 
bärare av MRSA 
utifrån ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ ansats. En 
fenomenologisk studie, 
datainsamling via 
semistrukturerade 
intervjuer med 14 
patienter 

- Brist på information 
angående smitta och 
behandling 
 
- Felaktig/ förvirrande 
information från 
vårdpersonal 
 
- Mediala informationen 
ökade förvirringen hos 
patienten 
 
- Upplevelse av brist på 
kunskap hos 
vårdpersonalen 
 
- Rädsla för att smitta 
andra orsakade hög 
oro/ångestnivå hos 
patienterna 
 
- Uppskattade eget rum 
men kunde uppleva sig 
instängda under 
isoleringen  
 

Hög 
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