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ABSTRAKT 

Bakgrund: Förekomsten av MRSA ökar i världen. Studier har visat att 

isoleringsvård är problematiskt med bland annat psykiskt lidande som följd.      

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vara 

isolerad i samband med MRSA.   

Metod: Litteraturstudie genomfördes med åtta artiklar. Sju artiklar hade en 

kvalitativ ansats och en var av mixad metod. De granskades, analyserades efter 

inspiration av Friberg (2012) och blev sammanställda.  

Resultat: Fem kategorier togs fram efter analys av artiklarnas resultat. Varje 

kategori hade två till fyra subkategorier. Kategorierna var; psykisk påverkan på 

patienten, isoleringsrutinernas påverkan på patienten, egna rummet, hanteringen av 

isolering och personalens betydelse.  

Konklusion: Upplevelsen av isoleringsvård i samband med MRSA kan variera. 

Positiva- och negativa känslor beskrevs. Patienter upplevde ensamhet och tristess i 

isoleringen. Några patienter uppskattade det privata utrymmet. Vårdpersonalen 

kunde uppleva rädsla att vårda smittsamma patienter vilket kan påverka 

omvårdnaden. Mer forskning skulle kunna belysa kunskapluckor och fylla dem. Fler 

studier från patienters perspektiv kan förbättra upplevelsen för kommande patienter.  

Nyckelord: Isolering, MRSA, omvårdnad, psykisk påverkan, upplevelser   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

 

Feeling dirty – patients experiences of isolation in connection with 

MRSA. 

ABSTRACT 

Backgrund: The prevalence of MRSA is increasing in the world. Studies show that 

patient isolation is not unproblematic, with among others psychological suffering as 

a result.     

Aim: The purpose of this literature study was to describe patients experiences of 

isolation in connection with MRSA.  

Method: The literature study was carried out with eight articles. Seven articles had a 

qualitative approach and one was a mixed method. They were reviewed and analyzed 

by inspiration of Friberg (2012).  

Resualt: Five categories emerged from the articles that captured the patients 

experiences and every category had two to four subcategories. The categories were; 

psychological effects on the patient, the isolations routines effect on the patient, 

room of my own, handling the isolation and the importance of the staff.  

Conclusion: The experience of patient isolation can vary. Positive and negative 

feelings were described. Patients experienced lonelines and boredom in isolation. 

Some patients appreciated the private spaces. Healthcare staff could experience fear 

of treating contagious patients, which could affect the care. More research could 

highlight knowledge gaps. More studies from the patients perspective could improve 

the experience for future patients. 

 

Keywords: Experiences, isolation, MRSA, nursing care, psychological effects  
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BAKGRUND  

 

Inledning  

 

Antalet antibiotikaresistenta bakterier ökar i världen, problemet beror delvis på en 

överanvändning och felanvändning av antibiotika samt bristande infektionskontroll 

(WHO 2015). I Sverige, som globalt sett har en gynnsam situation, ökade under 2015 

förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier (Folkhälsomyndigheten 2016). Daum 

och Seal (2001) poängterade redan för 15 år sedan att det måste till en 

attitydförändring när det kommer till användandet av antibiotika både på människor 

och djur för att spridningen av antibiotikaresistenta bakterier ska avta. En annan 

viktig aspekt för att förhindra smittspridning är en god infektionssjukvård 

(Socialstyrelsen 2006).  

 

Infektionssjukvård  

 

Att förhindra att infektioner uppstår inom vården minskar det mänskliga lidandet 

och har klara ekonomiska fördelar. Att jobba med vårdhygien inom sjukvården, är 

således viktigt för att säkerställa att vården håller en god standard vad gäller säkerhet 

och kvalitét. En mängd åtgärder inom sjukvården såsom isoleringsvård, basala 

hygienrutiner och steril uppdukning syftar till att förhindra att sjukdomar sprids 

mellan patienter, att infektioner uppstår hos patienter och att sjukdomar sprids 

mellan patienter och vårdare. En smitta eller sjukdom som sprids eller uppstår i 

samband med vård, undersökning eller behandling kallas för vårdrelaterad sjukdom 

(Socialstyrelsen 2006).  

 

Methicillin–resistenta stafylokocker  

 

Methicillin-resistenta stafylokocker (MRSA) är idag en av de vanligaste orsakerna till 

vårdrelaterade infektioner och har utvecklats till ett globalt problem (Andersson, 

Lindholm och Fossum 2011; Oliveira, Tomasz och de Lencastre 2002). MRSA är en 

variant av gula stafylokocker och förekommer normalt i vår omgivning och många 

människor är bärare av dem. Dessa bakterier är en vanlig orsak till bland annat 
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sårinfektioner och bölder men de kan även orsaka blodförgiftning och infektioner på 

hjärtklaffarna (Folkhälsomyndigheten 2014). Gula stafylokocker kan smitta via 

direkt och indirekt kontakt (Andreassen et al. 2011, 72). Methicillin-resistenta gula 

stafylokocker har utvecklat resistens mot fler olika typer av antibiotika vilket gör att 

infektioner av dessa är svårare att behandla (Folkhälsomyndigheten 2015). I Japan 

fann man år 1997 det första kända fallet av en MRSA infektion där Vancomycin haft 

sämre effekt (Hiramatsu et al. 1997). År 2002 kunde man i USA konstatera landets 

första fall av helt Vancomycin-resistenta staphylococcus aureus (Centers for Disease 

Control and Prevention 2002). Linezolid, ett alternativt antibiotika har också 

rapporterats haft sämre effekt (Tsiodras et al. 2001). I de nordiska länderna är 

förekomsten av MRSA och andra resistenta bakterier låg jämfört med övriga världen 

(Strama 2010). Dock rapporterades i SWEDRES rapport en ökning i Sverige på 2921 

nya fall av MRSA år 2014, en ökning på 19 % från föregående år. Av dessa smittades 

51 % inrikes, 49 % utrikes (Folkhälsomyndigheten 2015). Mellan 2014 och 2015 sågs 

en fortsatt ökning. Ökningen sägs framförallt bero på att fler personer från länder 

med hög förekomst av MRSA har kommit i kontakt med sjukvården och testats. Dock 

sägs inte spridningen inom Sverige ha ökat (Folkhälsomyndigheten 2016).  

 

Från början var MRSA en sjukdom som spreds på sjukhus, så är inte fallet längre då 

varianter av MRSA, så kallad CA – MRSA rapporterats spridas på olika ställen ute i 

samhället (Odell 2010). Det har även visat sig att MRSA etablerat sig bland 

vårdtagare i särskilda boenden i vissa delar av Sverige, vilket förmodas bero på ett 

stort patientflöde mellan olika vårdformer. Ett problem för det vårdhygieniska 

arbetet har varit de omfattande strukturförändringarna som lett till färre vårdplatser 

och färre antal isoleringssalar vilket gjort möjligheten att isolera patienter begränsad. 

Problemet kompliceras ytterligare eftersom antal vårdplatser på infektionskliniker 

blir färre, överbeläggningar och relativ personalbrist vanligare. Detta ökar riskerna 

för att personalen inte följer basala hygienrutiner, vilket ökar risken för 

smittspridning (Socialstyrelsen 2006). 
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Lagar och föreskrifter vid MRSA 

 

MRSA är enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) och smittskyddsförordningen (SFS 

2004:255) allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig. Den som har 

anledning att misstänka sig vara smittad med MRSA är skyldig att utan dröjsmål 

söka läkare och låta läkare göra de undersökningar som behövs för att undersöka om 

smitta föreligger eller inte. Om det konstateras av en läkare att smitta eller misstanke 

om smitta föreligger är patienten skyldig att hjälpa till med smittspårningen. 

Smittkällan och vilka andra som kan vara smittade av patienten ska undersökas.  

 

Isoleringssal  

 

För att förhindra att smitta sprids mellan patient och vårdare så är den effektivaste 

åtgärden från personalens sida att sköta basala hygienrutiner, såsom handtvätt och 

handdesinfektion (Andreassen et al. 2011, 65). Vidare kan även placering av patient i 

isoleringsrum med sluss, förrum och undertrycksventilation förekomma, exempelvis 

om patienten är bärare av MRSA (Andreassen et al. 2011, 75). En anledning till att en 

patient placeras i isoleringssal är att patienten har en infektion som man vill 

förhindra spridning av (Andreassen et al. 2011, 65), eller så beror det på att man vill 

förhindra att patienten drabbas av infektion (Finne-Grønn och Dagestad 2011, 472). 

Studier (Kirkland och Weinstein, 1999; Tecchio et al. 2013) visar dock att 

isoleringsvård inte är oproblematiskt. Kirkland och Weinstein (1999) som inriktade 

sig på patienter utan någon specifik diagnos och deras upplevelse av isolering, fann 

att de isolerade upplevde sig annorlunda behandlade. De fann även att patienter i 

isolering upplevde en minskad mängd besök av vårdpersonal samt att det var två 

gånger mindre sannolikt att sjukvårdspersonal gick in i salar som var isolerade 

jämfört med vanliga salar. Vid leukemi är en del av behandlingen att isolera 

patienten, kallat skyddsisolering, för att skydda på grund av förhöjd anemi, blödning 

och infektionstendens (Finne-Grønn och Dagestad 2011, 462). En studie gjord på 

patienter som genomgått blodstamcellstransplantation visade att tio procent av de 

107 patienterna led av ångest och depressionssymtom vid inläggning till sjukhuset, 

efter två veckors isolering hade andelen deprimerade patienter mer än dubblerats 

(Tecchio et al. 2013). Dock har patienter, isolerade av samma orsak, uppgett att de 
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godtog isoleringen då det var nödvändigt för att tillfriskna. De upplevde även att de 

fick tillräckligt stöd (Campbell 1999).    

  

Problemformulering  
 

Debatten om hur MRSA bör bekämpas pågår ständigt och debattörerna är inte eniga. 

Olika sätt att behandla MRSA- fall praktiseras runt om i världen, vilket bland annat 

beror på att förekomsten av MRSA varierar. Isoleringsvård förekommer, bland annat 

i Holland som har låg förekomst av MRSA trots att länder runt omkring har hög 

incidens. Holland, liksom de nordiska länderna, praktiserar en så kallad nolltolerans 

som innefattar screeningsverksamhet, smittspårning, isolering och uppföljning av 

smittade personer (Socialstyrelsen 2006, 104-105). Anledningen till att patienten är 

isolerad kan tänkas påverka patientens upplevelse av att vara isolerad. Om patienter 

i skyddsisolering upplever depression och ångest efter tid i isoleringsenhet är det 

intressant att undersöka patienters upplevelser av isolering i de fall där patienten är 

smittkällan. MRSA är ett växande problem på flera håll i världen och alternativen av 

fungerande antibiotika minskar. På grund av befolkningsförflyttningar och ökat 

resande öppnas möjligheten för att länder som tidigare haft en gynnsam situation får 

ökade problem. Situationen ställer krav på en god infektionssjukvård och 

isoleringsvård. Vård av patienter i isolering har dock visat sig vara komplicerat. Det 

handlar om att förhindra smittspridning, följa hygienrutiner och samtidigt värna om 

patientens välmående. Med tanke på att MRSA ökar kan det i framtiden tänkas att 

isoleringsvård av patienter med MRSA på sjukhus blir ett allt vanligare inslag, 

kunskap hos vårdpersonal om hur patienten upplever vården i isolering kommer då 

att vara viktig. Det är därför intressant att upplysa om patienter med MRSA och 

deras upplevelse av isoleringsvård, vilket leder till vårt syfte;  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att vara isolerad i samband med 

MRSA.  
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METOD 

 

Definitioner 

CA-MRSA: Community-associated MRSA. När en person inte blivit smittad med 

MRSA på sjukhus. 

 

Sökmetoder  

 

Vi sökte vetenskaplig artiklar i CINAHL, PubMed och PsycINFO. Dessa databaser 

valdes eftersom deras innehåll av artiklar svarar bra mot syftet. Enligt Karlsson 

(2012, 97-98) finns i CINAHL och PubMed artiklar inom omvårdnad, i PubMed finns 

även artiklar inom medicin. I PsycINFO finns artiklar inom beteendevetenskap och 

psykologi. Sökorden som användes var: Source isolation, patient isolation, patient 

experience, patient perception, patient feelings, patient thoughts, infection, MRSA, 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, psychological effects, qualitative (se 

tabell 1, bilaga 1). Den booleska operatorn “AND” användes i alla databaser. Enligt 

Karlsson (2012, 106) gör den booleska operatorn “AND” sökningen mer riktad och 

avgränsad. En boolesk operator med motsatt effekt är “OR”, den bidrar till att 

sökningen täcker in ett större område (Karlsson 2012, 107). Den användes också i 

alla databaserna. Avgränsningarna som vi använde oss av var peer-reviewed, english 

language och artiklar på svenska. Att vi endast sökte artiklar på svenska och engelska 

beror på att det är de språk vi behärskar. De första sökningarna gjordes med 

tidsintervallet 2006-2016, eftersom vi inte hittade tillräckligt med artiklar utökades 

spannet till 2001-2016. När tillräckligt med artiklar inte heller här hittades valde vi 

att gå ytterligare tre år till tillbaka i tiden, sökintervallet blev således slutligen 1998-

2016. Att använda sig av avgränsningen peer-review gör att artiklarna som 

framkommer har genomgått en akademisk granskning av en oberoende granskare, 

det ökar chansen att artiklarna håller god vetenskaplig kvalitet (Olsson och Sörensen 

2011, 73). Enligt Karlsson (2012, 112) bör också artiklarna vara så nära i tid som 

möjligt för att informationen ska vara aktuell. 
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Urval  

 

Vi inriktade oss på studier med kvalitativ design. Tanken med kvalitativa studier är 

att beskriva erfarenheter och upplevelser av någonting (Forsberg och Wengström 

2016, 117). Inklusionskriterier som användes var studier som baseras på patienters 

upplevelse av att vårdas under isolering med MRSA och studier som efter granskning 

höll en medelhög till hög studie kvalitet och relevans. Varje steg i urvalsprocessen 

bör enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (2014) göras 

enskilt för att sedan jämföras, vilket vi gjorde. Enligt Rosen (2012, 437) bör 

granskarna tills vidare behålla de artiklar de är oense om. Urvalsprocessen gick till 

enligt följande; (se tabell 1, bilaga 1) litteratursökningar gjordes och titel och abstrakt 

lästes igenom på de relevanta träffarna. Utifrån titel och abstrakt valdes de artiklar 

som svarade mot syftet ut och lästes igenom. De artiklar som efter genomläsning 

fortfarande tycktes svara mot syftet och rymdes inom inklusionskriterierna gick 

vidare till kvalitetsgranskningen (jmf Rosen 2012, 437).  De utvalda artiklarna 

granskades med hjälp av en granskningsmall från SBU (se bilaga 2). 

Granskningsmallen fungerade som en checklista som innehåller kvalitetskriterier 

som är viktiga att ta hänsyn till (Rosen 2012, 438). Utifrån de svar som framkom i 

granskningsmallen gjordes en bedömning av artiklarnas nivå med hjälp av tabellen 

"kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet" (se bilaga 3) där ett antal kriterier 

angav hög, medel och låg kvalitet. Fem artiklar bedömdes med hjälp av mallen vara 

av hög kvalitet och två bedömdes vara av medelhög kvalitet och en artikel fick låg 

kvalitet. Alla kvalitetsgranskade artiklar användes till resultatet.  

 

Analys  

 

Analysen genomfördes efter inspiration av det som finns beskrivet av Friberg (2012, 

127-129). Analysen gick till så att varje utvald studies resultat lästes igenom flertalet 

gånger för att inte missa något och få förståelse för det som stod. De delar som var 

relevant utifrån vårt syfte markerades och lyftes ut till ett separat dokument, för att 

få en bra överblick över vad det var som skulle studeras, där översattes delarna även 

till svenska. Materialet studerades sedan noggrant och de olika delarna kodades 

utifrån vad de tycktes handla om.  Med hjälp av koderna kunde skillnader och 

likheter i materialet från de olika studierna belysas och stycken som berörde samma 
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saker kunde föras samman och bilda underkategorier. Underkategorierna och de 

delar som där ingick studerades ytterligare en gång för att ta reda på vad den 

egentliga innebörden var. De underkategorier som tycktes ha liknande innebörd 

fördes samman och huvudkategorier bildades. Analysen presenterades sedan genom 

en text där innehållet från de olika studierna lades fram.  

 

Forskningsetik  

 

I genomförandet av studier finns det alltid risker, utmaningen är att se till att ingen 

far illa på grund av deltagande i studien. Att följa etiska principer kan öka chansen 

att hänsyn tas till patienternas autonomi, säkerhet och välmående (Kjellström 2012, 

71). Enligt Forsberg och Wengström (2016, 59) bör studier som ingår i en 

litteraturstudie fått tillstånd från en etisk kommitté eller innehålla en diskussion om 

etiska aspekter. Vi strävade efter att bara inkludera studier som haft tillstånd från en 

etisk kommitté och studier med innehåll av en etisk diskussion. I fem av åtta artiklar 

fanns information om att artiklarna var etiskt granskade, gällande de artiklar där 

information inte fanns sökte vi oss till de tidskrifter som publicerat artiklarna och 

försökte där finna information om etiskt tillstånd. Det visade sig att två av artiklarnas 

tidskrifter var medlemmar i COPE (Committee on Publication Ethics) och de 

bedömdes därför kunna vara med. Till den sista artikeln hittade vi ingen information 

om etiskt tillstånd på tidskriftens hemsida, dock kontaktades den utgivande 

tidskriften och de trodde sig kunna säga att den var etiskt granskad.  
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RESULTAT 

 

Fem kategorier och 15 underkategorier skapades utifrån de analyserade artiklarna 

(se tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Kategorier    Underkategorier   

Psykisk påverkan på patienten    Ilska och Frustration    
Rädsla och Oro    
Nedstämdhet  

Isoleringsrutinernas påverkan på 
patienten  

Känna sig smutsig    
Känna sig annorlunda 
Social isolering 

Det egna rummet  Avskildhet och frihet   
Terapi och tid för reflektion    
Ensamhet och tristess   
Instängd, bortglömd och begränsad    

Hantering av isoleringen Förståelse för isoleringen    
Coping strategier 
Brist på kunskap 

Personalens betydelse  Mötet med personalen    
Brist på besök av vårdpersonal och 
patienters behov av deras 
uppmärksamhet  
 

 

Psykisk påverkan på patienten   

 

Ilska och frustration  

 

Flertalet av patienterna i Webber et al. (2012) studie uppgav att de blev förvirrade 

när vårdpersonalen inte följde de angivna isoleringsrutinerna. Att personalen 

agerade på olika sätt skapade ilska och frustration bland patienter. En frustration 

och ilska som riktades mot personalen och sjukvårdsinrättningen. Patienter beskrev 

också att det uppstod känslor av både ilska och frustration till följd av isoleringen 

(Barratt, Shaban och Moyle 2010; Goldsack et al. 2014). En ilska och frustration som 

patienterna i Barratt, Shaban och Moyles (2010) studie sa berodde på att de inte 

hade tid med detta just nu och att smittan hade kunnat undvikas att spridas till dem 

om vården hade varit bättre. Patienterna uttryckte också frustration över att vara 

begränsade till ett rum och att ha liten kontroll över sitt liv på sjukhuset.     
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Rädsla och oro  

 

Patienter uttryckte en rädsla och oro över det faktum att de kunde sprida smittan 

vidare (Barratt, Shaban och Moyle 2010; Goldsack et al. 2014; Webber et al. 2012). 

Dels uttryckte de en rädsla och oro för att smitta familj och vänner som kom på 

besök, vilket gjorde att vissa patienter avvisade kontakt, såsom kramar och kyssar för 

att det var osäkra på hur MRSA smittade (Goldsack et al. 2014; Webber et al. 2012). 

Några patienter uttryckte en oro över att smitta andra patienter, en oro som 

förstärktes när de såg att personalen hanterade isoleringsrutinerna olika. Vidare 

uttryckte patienter också en rädsla kring och över själva isoleringssituationen 

(Barratt, Shaban och Moyle 2010). Andra upplevde att bristen på kontroll, som 

isoleringen och livet på sjukhuset innebar, var en källa till oro (Oldman 1998). 

Ytterligare en källa till oro var att patienterna inte visste om de skulle behöva vara 

isolerade varje gång de kom till sjukhus eller om det bara var för nu (Barratt, Shaban 

och Moyle 2010).   

 

Nedstämdhet    
 

I Goldsacks et al. (2014) studie rapporterade flertalet patienter ett emotionellt 

lidande som ett resultat av isoleringen. I en studie av Webber et al. (2012) kände sig 

en patient mer introvert och en annan patient kände sig deprimerad på grund av 

isoleringen.  

 

Isoleringsrutiners påverkan på patienten    
  

Känna sig smutsig    

 

Patienter beskrev att känslor av att vara kontaminerade uppkom i samband med 

vårdtillfället i isolering (Barratt, Shaban och Moyle 2010; Goldsack et al. 2014). Ett 

antal patienter använde ordet smutsig för att beskriva känslan (Barratt, Shaban och 

Moyle 2010; Goldsack et al. 2014; Webber et al. 2012). En av patienterna i Goldsacks 

et al. (2014) studie beskrev att det kändes som att vara smittad av pesten. Det var 

vissa patienter som påverkades negativt av just isoleringensrutinerna, så som när 
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personalen använde förkläden och handskar. Patienter uttryckte att när de såg 

personalen i sina skyddskläder så kände de sig smutsiga och kontaminerade (Barratt, 

Shaban och Moyle 2010; Madeo 2001). Andra använde ordet "spetälsk" när de skulle 

beskriva känslan som isoleringsrutinerna skapade (Barratt, Shaban och Moyle 2010; 

Criddle och Potter 2006; Newton, Constable och Senior 2001). Ytterligare en 

patientgrupp beskrev att de kände sig orena (Madeo 2001). Vissa patienter såg 

isoleringen som kränkande (Skyman, Sjöström och Hellström 2010).  

  

Känna sig annorlunda      

 

Patienter uppgav att de kände sig annorlunda jämfört med andra patienter (Goldsack 

et al. 2014; Webber et al. 2012). I Webbers et al. (2012) studie så uppgav patienter att 

symboler som talade om att de var behandlade under striktisolering förvärrade 

denna känsla. Patienter i Criddle och Potters (2006) studie talade om att de kände 

sig exkluderade. Patienter beskrev också känslan av att vara stigmatiserad när det 

kom till att beskriva känslan av att vårdas i isoleringssal (Criddle och Potter 2006; 

Goldsack et al. 2014; Webber et al. 2012). Patienter upplevde också att dessa känslor 

gjorde det svårare för dem att hantera sjukhusvistelsen (Webber et al. 2012). Några 

patienter kände att de behövde dölja det faktum att de hade MRSA på grund av 

rädsla att familj och vänner inte skulle besöka om de visste. Isoleringens rutiner 

upplevdes pinsamma vilket gjorde att en patient tog emot besök utanför sjukhuset. 

En patient i Webbers et al. (2012) studie uttryckte att hen inte kände sig som en 

människa och att det måste finnas andra sätt att vårda personer med MRSA. 

 

Social isolering     

 

Flertalet patienter beskrev att de i isoleringen saknade umgänget med andra 

människor. Bristen på social kontakt påverkade dem negativt på olika sätt (Barratt, 

Shaban och Moyle 2010; Criddle och Potter 2006; Madeo 2001; Oldman 1998). 

Patienter som vårdats på en annan avdelning eller flersal innan flytten till 

isoleringssal gjorde jämförelser däremellan, och kom fram till att de saknade 

sällskapet och möjligheten att kommunicera med andra patienter (Criddle och Potter 

2006; Madeo 2001; Oldman 1998). En patient ur Criddle och Potters (2006) studie 
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upplevde att hen hade blivit splittrad från sina medpatienter. Några patienter fann 

bristen på möjlighet att kommunicera med andra patienter som besvärlig (Madeo 

2001). Ytterligare en patient beskrev det som svårt att hantera isoleringssalen 

eftersom hen var en extrovert person. En annan patient beskrev sig själv som 

avtrubbad efter flytten från avdelningen till isoleringssalen, eftersom hen haft 

sällskap på gamla avdelningen (Oldman 1998). Patienter uppgav att anhöriga hade 

undvikit att besöka dem på grund av isoleringen. Detta hade lett till att de hade färre 

besök (Barratt, Shaban och Moyle 2010; Goldsack et al. 2014). En del anhöriga hade 

valt att inte komma på besök av rädsla för att bli smittade (Barratt, Shaban och 

Moyle 2010). Andra hade upplevt isoleringen som frånstötande och obekväm och 

därför avstått besök (Goldsack et al. 2014).   

 

Det egna rummet   

 

Avskildhet och frihet 

 

I ett antal studier (Barratt, Shaban och Moyle 2010; Criddle och Potter 2006; 

Newton, Constable och Senior 2001) togs aspekten avskildhet upp. Vissa patienter 

fördrog avskildheten och tystnaden i enkelsalen. De kände inte heller att vården blev 

hämmad på grund av isoleringen (Criddle och Potter 2006). För patienterna i 

Barratt, Shaban och Moyles (2010) studie hjälpte avskildheten dem att hantera 

sjukdomssituationen. Positiva aspekter av isoleringen som framkom i Newton, 

Constable och Seniors (2001) studie var mer frihet från rutinerna på avdelningen, 

mer privat yta, mer avskildhet och upplevelsen att besökare fick mer frihet. En 

patient i Madeos (2001) studie uttryckte att hen föredrog att vara på sitt rum nu när 

hen var skadad men att det inte berodde på att hen var osocial. Frihet tas upp också 

upp i Oldmans (1998) studie. En patient tyckte att isoleringen gav hen frihet. Det 

monotona togs inte upp som något negativt utan positivt då hen inte gillade att bli 

störd. En annan patient beskrev att hen kunde röra sig fritt på rummet, även under 

natten. Det störde ingen annan och hen behövde inte ta hänsyn till någon annan än 

sig själv.  
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Ännu en aspekt nära relaterad till avskildhet och frihet är privat yta som tas upp i ett 

antal studier (Barratt, Shaban och Moyle 2010; Madeo 2001; Newton, Constable och 

Senior 2001; Webber et al. 2012). I Madeos (2001) studie föredrog de flesta patienter 

isoleringssal istället för flersal eftersom isoleringssalen gav dem privat utrymme.  En 

patient sa att hen inte påverkades negativt av isoleringen tack vare det privata 

utrymmet. Patienterna uttryckte att det privata utrymmet hjälpte dem att hantera 

isoleringen (Barratt, Shaban och Moyle 2010). I Webbers et al. (2012) studie verkade 

vissa patienter opåverkade av isoleringen och uppskattade att ha ett eget rum. En 

patient uttryckte att hen upplevde rummet som ett femstjärnigt hotell (Madeo 2001). 

Det lyftes också att det privata utrymmet gjorde att patienterna upplevd sig sova 

bättre. En patient tog upp att fördelen med isoleringssal är att man slipper bli störd 

av andra patienter när man ska sova. Många av patienterna i studien föredrog 

isoleringssal just därför (Madeo 2001).        

   

Terapi och tid för reflektion    

 

Att ha tid att reflektera togs upp som ett både negativt och positivt aspekt. En patient 

värdesatte att ha tid att reflektera. Andra patienter uttryckte att isoleringen gav dem 

tid att tänka på hur saker ska ordnas upp i framtiden. En av patienterna som såg tid 

för reflektion som något negativt tyckte att det fanns för mycket tid att tänka vilket 

gjorde att det blev mycket tankar på dumma småsaker. Vidare resonerade samma 

patient att om man är upptagen har man inte tid att oroa sig (Oldman, 1998). Andra 

patienter upplevde isolering som terapeutisk (Criddle och Potter 2006; Oldman 

1998).  En patient fick tid att tänka och lösa problem som hen i vanliga fall inte hade 

tid till (Oldman 1998). En annan patient som upplevde isolering som terapeutisk 

kommenterade att hen blev friskare snabbt (Criddle och Potter 2006). Vissa 

patienter upplevde isoleringen även som tröstande, vilket många patienter värdesatte 

och behövde (Barratt, Shaban och Moyle 2010). 

 

Ensamhet och tristess  

 

Ensamhet var ett återkommande inslag i flera artiklar (Newton, Constable och Senior 

2001; Oldman 1998; Webber et al. 2012). Vissa patienter såg isoleringen som ensam 
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och tråkig, speciellt de som var inlagda under en lång tid och patienter med få 

besökare (Webber et al. 2012). En annan patient sa att hen var van att arbeta ensam 

om dagarna och att hans personlighet gjorde det enkelt för honom att bemästra 

isoleringen (Oldman 1998). Tristess rapporterades i ett antal artiklar (Oldman 1998, 

Skyman, Sjöström och Hellström 2010; Webber et al. 2012). En patient nämnde att 

hen kände sig bortkopplad efter att ha stirrat på fyra tomma väggar dygnet runt och 

uppleva samma sak varje dag. En annan beskrev att hen inte hade tillräckligt med 

saker att göra för att sysselsätta sig själv vilket skapade tristess (Oldman, 1998).    

 

Instängd, bortglömd och begränsad   

 

Upplevelser av att vara instängd framkom i flera studier (Barratt, Shaban och Moyle 

2010; Criddle och Potter 2006; Madeo 2001; Skyman, Sjöström och Hellström 

2010). Upplevelsen beskrevs på olika sätt. En patient i Skyman, Sjöström & 

Hellströms (2010) studie tog upp svårigheterna med att vara inlåst i ett rum med 

slussar och utan möjlighet att gå ut. Vissa andra i samma studie kände sig instängda 

och inspärrade när de hölls borta från andra patienter. På liknande sätt upplevde 

vissa patienter i Criddle och Potters (2006) studie isoleringen. Vissa kände sig 

fångna och såg isoleringen som en enbart negativ upplevelse. Isoleringen beskrevs 

även som ett fängelse av en patient. Patienten trodde att om dörren skulle vara 

vidöppen skulle alla gå förbi ändå på grund av isoleringsskylten (Madeo 2001). Vissa 

patienter kände sig bortglömda och försummade (Barratt, Shaban och Moyle 2010; 

Criddle och Potter 2006; Goldsack et al. 2014; Oldman 1998). En patient sa att det 

kändes som att vara en hund som blev placerad i en hundkoja och sedan lämnad 

(Criddle och Potter 2006). En patient nämnde att vissa dagar kände hen sig 

fullständigt bortglömd. En annan patient kände sig utestängd och uttryckte en 

önskan att se folk gå omkring (Oldman, 1998). Barratt, Shaban och Moyle (2010) tog 

upp i sin studie en patient som inte fick besök av familj och vänner på grund av 

rädsla att bli smittade. Detta skapade en känsla av övergivenhet hos patienten. 

 

Flera patienter upplevde isoleringen som begränsande (Skyman, Sjöström och 

Hellström 2010). Patienter uttryckte att det inte gick att röra något och att man inte 

fick gå in i någon annans rum vilket upplevdes som begränsade (Webber et al. 2012). 
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En patient i Oldmans (1998) studie tog upp att rummet var begränsande och att man 

inte kunde röra sig fritt vilket upplevdes som ett problem. Även patienter i Goldsacks 

et al. (2014) studie kände att vissa rättigheter och privilegier hade blivit begränsade 

och att även den personliga friheten hade blivit begränsad.  

 

Hantering av isoleringen    

 

Förståelse för isoleringen  
 

Många patienter hade förståelse för att de var isolerade och förstod även orsaken till 

att de var det (Barratt, Shaban och Moyle 2010; Newton, Constable och Senior 2001; 

Skyman, Sjöström och Hellström 2o10). Några patienter tyckte att eftersom de hade 

en smitta som kunde spridas till andra tyckte de att det var självklart att vara isolerad 

för att förhindra att andra blev smittade. En del patienter var också medvetna om 

vilka restriktioner som gällde kring isoleringen (Barratt, Shaban och Moyle 2010). En 

av patienterna uttryckte det som att isoleringen är något man får leva med, måste 

man så måste man. Liknande inställning fanns hos dem som hade haft MRSA under 

en tid och således även hade kunskap och en förståelse för sjukdomen och 

isoleringen (Barratt, Shaban och Moyle 2010). En patient uttryckte det som så att 

hen förstod varför hen var ensam men upplevde det inte som jobbigt eftersom hen 

var van vid att vara ensam (Madeo 2001).  

 

Coping strategier     

 

Flertalet patienter rapporterade att det fanns saker som gjorde isoleringen lättare att 

hantera. Bland annat så upplevde patienter att om de hade möjlighet att ha en dörr 

öppen och kunde se och höra folk gå förbi i korridoren så bidrog det till att de kände 

sig mindre isolerade (Barratt, Shaban och Moyle 2010). Att ha tillgång till en telefon 

beskrev patienter som hjälpande eftersom det gav dem möjligheten att ringa och 

prata med anhöriga, vilket bidrog till att patienten inte kände sig så avskärmad och 

att patienten fick kontakt med världen utanför (Barratt, Shaban och Moyle 2010; 

Oldman 2001). Rent generellt så beskrevs möjligheten att kommunicera som 

grundläggande för att upprätthålla humöret, vilket således även besök från vänner 
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och familj kunde bidra med. Detta fick även tiden att gå snabbare. Några patienter 

tyckte även att tillgång till en radio kunde göra att en kände sig mindre isolerad. Att 

ha utsikt och att titta ut genom ett fönster beskrevs av patienter vara något som 

gjorde att man kände sig mindre isolerad och bidrog till att kontakten behölls med 

världen utanför (Barratt, Shaban och Moyle 2010). Att ha utsikt mot en park 

beskrevs som vackert och kunde vara något som kunde ge tröst (Skyman, Sjöström 

och Hellström 2010).  

 

Brist på kunskap    

 

Flertalet av patienterna förstod inte orsaken till varför de var isolerade och kunde 

inte ge någon förklaring till barriärvården. En patient kunde inte förstå varför 

vårdpersonalen använde sig av förkläden och handskar när de befann sig i salen, 

utan upplevde det bara som slöseri med pengar. En annan patient saknade kunskap 

om hur hen fått MRSA och tyckte det var märkligt att just hen fått det eftersom hen 

levt ett rent liv (Oldman, 1998). En patient upplevde att sjukdomen inte kunde vara 

så allvarlig eftersom vårdpersonalen glömde använda förkläden när de kom in. En 

annan patient ansåg att isoleringen var till för att frigöra sängplatser på avdelningen 

och att göra arbetet enklare för vårdpersonalen (Newton, Constable och Senior 

2001). Några patienter upplevde att MRSA var utom kontroll och tyckte att 

striktisolering var onödigt (Webber et al. 2012). Patienter uttryckte även att de 

upplevde att de inte fått tillräckligt med information (Criddle och Potter 2006). 

Information och kunskap var dock något som patienterna trodde skulle kunna hjälpa 

dem att bemästra och hantera sin situation bättre. Information var således även 

något patienterna uttryckte en önskan om att få mer av (Barratt, Shaban och Moyle 

2010).   
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Personalens betydelse    

 

Mötet med personalen    

 

Bemötandet från personalen rapporterades både positivt och negativt (Barratt 

Shaban och Moyle 2010; Oldman 1998; Webber 2012). En patient beskrev att hen 

blivit väl omhändertagen (Oldman 1998). Sjuksköterskorna hade ibland vinkat när 

de gick förbi rummet vilket hade brutit monotonin. En annan patient beskrev att det 

kändes trevligt när sjuksköterskorna frågade om det var något hen ville ha, även fast 

det inte hände så ofta. Patienter i Barratt, Shaban och Moyles (2010) studie beskrev 

att användandet av skyddsutrustning skapade en barriär som påverkade mötet med 

vårdpersonalen. Bland annat noterade en patient att vissa läkare undvek att skaka 

hans hand när de träffades. Vidare beskrev en annan patient att ibland brukade 

läkarna komma förbi och bara öppna dörren litegrann för att sedan prata genom 

dörren för att inte behöva ta på skyddsutrustning. Patienten hade hellre velat att de 

skulle komma in och prata i rummet. Ett antal av patienterna i Madeos (2001) studie 

uttryckte att de upplevde isoleringen som traumatisk, särskilt i de fall där diagnosen 

kommit oväntat. En patient hade upplevt det som att vårdpersonalen bara kommit in 

och sagt; du har MRSA och vi tänker flytta dig. En patient i Oldmans (1998) studie 

hade känt sig chockad när hen fått beskedet och sedan direkt blivit flyttad.  

 

Brist på besök av vårdpersonal och patienters behov av deras uppmärksamhet   
 

En av patienterna i Skyman, Sjöström och Hellströms (2010) studie tyckte att hen 

bara fick besök av vårdpersonal när det skulle städas eller serveras mat. Patienten 

upplevde bristen på besök som tråkig. En patient ur Oldmans (1998) studie 

kommenterade att hen hade förståelse för de få besök som vårdpersonalen gjorde, 

eftersom de prioriterade dem som var sjukast och hade mycket att göra. Flera 

patienter beskrev att de hade ett behov av att bli uppmärksammade av 

vårdpersonalen och att de i isoleringssalen upplevde en brist på uppmärksamhet från 

vårdpersonalen (Newton, Constable och Senior 2001; Oldman 1998).  
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DISKUSSION 

 

I resultatet framkom fem huvudkategorier; psykisk påverkan, isoleringsrutinernas 

påverkan på patienten, egna rummet, hanteringen av isoleringen och personalens 

betydelse. I resultatdiskussionen diskuteras vårt resultat utifrån Joyce Travelbees 

teori – omvårdnadens mellanmänskliga aspekter, artiklar och relevant litteratur. 

Under metoddiskussion diskuteras arbetets tillvägagångssätt och dess styrkor och 

svagheter.  

 

Resultatdiskussion 

 

Psykisk påverkan på patienten 

 

Olika psykiska tillstånd hos patienterna framkom i vårt resultat och liknande har 

hittats i andra studier. I Kennedy och Hamiltons (1997) studie jämfördes två 

patientgrupper med ryggmärgsskada, ena gruppen var isolerade och MRSA-positiva 

patienter, den andra var varken isolerade eller hade MRSA. Enda signifikanta 

skillnaden var att isolerade gruppen uppvisade mer ilska. Tarzi et al. (2001) 

studerades två patientgrupper från 65 år och uppåt, ena gruppen var isolerade MRSA 

patienter. Grupperna uppvisade liknande nivåer av ilska, men mer ilska än övrig 

befolkning i samma ålder. Chua et al. (2004) fann att isolerade SARS-patienter var 

oroliga och rädda för att smitta andra. Tarzis et al. (2001) fann också att de isolerade 

patienterna var mer deprimerade och ångestfyllda än gruppen som inte var isolerade. 

Jämförelser med övrig vuxen befolkning visade att majoriteten av den isolerade 

gruppen var mer deprimerade och uppvisade mer ångest än genomsnittet i samma 

ålder. Findik et al. (2012) jämförde isolerade och icke-isolerade patienter, de fann 

inga signifikanta skillnader gällande hur deprimerade och hur mycket ångest 

patienterna hade. I studien hade många andra faktorer tagits med. Inom den 

isolerade gruppen fann man att patienter över 55 år, kvinnor, de med lägre 

utbildning och inkomst var mer deprimerade än övriga i gruppen. Wassenberg, 

Severs och Bonten (2010) fann dock inga kopplingar mellan kön, ålder, utbildning, 

inkomst och upplevelsen av isolering. I de studier som inkluderas i vår 
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litteraturstudie fanns bara information om kön och ålder i fyra av åtta studier och de 

undersökte inte heller om det fanns några skillnader kring upplevelsen av isolering 

mellan olika kön och åldrar. Det är dock inte osannolikt att kön, ålder, utbildning och 

andra personliga förutsättningar påverkar upplevelsen av att vara isolerad och 

kanske även bemötandet från personalen. Information om detta hade kunnat addera 

en förklaring till varför individerna kunde uppleva isoleringen så olika. Därför vore 

det också intressant med fortsatta studier som tar hänsyn till sådana aspekter och 

undersöker om skillnader finns.  

 

Furuno et al. (2012) ville undersöka sjukvårdspersonals uppfattningar om MRSA- 

och VRE-patienter. 97 % av 356 svarade att isolering vid MRSA kan ha skadlig 

psykisk påverkan. Detta kan tyda på att personal är medvetna om konsekvenserna av 

isolering.  Att vara inneliggande på sjukhus kan vara psykiskt påfrestande men vi 

anser att det är möjligt att isolering förvärrar upplevelsen, vilket ovanstående studier 

indikerar.  Det visar sig även att vårdpersonal kan ha vetskap och förståelse för detta, 

frågan är hur vårdpersonalen använder sig av kunskapen? Joyce Travelbee menar att 

förståelse för patientens situation är en förutsättning för att den mellanmänskliga 

relationen och målet med omvårdnaden ska nås, vilket enligt Travelbee innebär att 

hjälpa patienten hantera sjukdom, lidande samt finna mening i upplevelsen 

(Kirkevold 2000, 135-136).   

 

Isoleringsrutiners påverkan på patienten 

 

I resultatet framkom att patienter bland annat kände sig annorlunda, smutsiga och 

orena. Liknande resultat har funnits i andra studier, i Lindberg et al. (2009) studie 

framkom att personer med MRSA som inte vårdades på sjukhus upplevde sig orena. 

Stevens och Hildebrandt (2006) fann att personer med HIV upplevde sig smutsiga 

och orena, Armishaw och Davis (2002) fann liknande hos personer med hepatit C. 

Cassidy (2006) fann att sjuksköterskestudenter i samband med isoleringsvård kände 

rädsla för att bli smittade. De kunde ta på sig ett förkläde när de bara skulle gå in och 

fråga patienten något och vilja tvätta händerna med något starkare än handsprit. Att 

vårdpersonal upplever rädsla för att bli smittade framkommer även i andra studier 
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(Lupion-Mendoza et al. 2015; Gill et al. 2006). Finns en rädsla hos vårdpersonalen 

att bli smittad, så anser vi att mötet med patienten kan påverkas. Även om rädsla inte 

uttrycks så kan kroppsspråk och handlingar förmedla vårdarens känslor. Baggens 

och Sandén (2009, 206) skriver att kommunikation sker genom icke-verbala och 

verbala signaler och att signalerna ibland är samstämmiga men att de kan ha olika 

betydelse, vilket kan skapa förvirring och frustration. Även Travelbee, menar att 

sjuksköterskan genom kommunikation både kan hjälpa och stjälpa patienten och att 

vårdaren ska möta individen bakom patienten för att mötet ska bli lyckosamt, vilket 

ökar chansen att vårdaren förstår patientens upplevelse (Kirkevold 2000, 134-137). 

Som tidigare nämnts har studier visat att patienter kan känna sig smutsiga och orena 

om de har en smittsam sjukdom, även om de inte vårdas på sjukhus. Således behöver 

inte dessa känslor bero på ett dåligt bemötande från vårdpersonalen eller på 

isoleringen.  

 

I vårt resultat framkom att patienter upplevde brist på social kontakt. Denna brist är 

något som framkommer i andra studier (Lupion–Mendoza et al. 2015; Ward 2000). 

Persson, Anderberg och Ekwall (2015) fann att även patienter i enkelrum ibland 

upplevde brist på sällskap. Persson och Määttäs (2012) fann att patienter som vårdas 

på flersal upplevde den sociala kontakten med andra som hjälpande och som en 

säkerhet. I vårt resultat framkom att anhöriga till patienterna i isoleringen undvek 

besök på grund av rädsla för att bli smittade. Lindberg et al. (2009) fann att personer 

med MRSA dragit sig tillbaka från vänner eller att vänner slutat träffa dem på grund 

av sjukdomen, vilket lett till social isolering i det privata livet. För en isolerad patient 

är mötet med sjuksköterskan ett av få sociala möten, vilket ställer höga krav på 

sjuksköterskans kompetens. Att patienter känner sig smutsiga eller orena kanske 

bara sjuksköterskan kan påverka till en viss grad. Men utifrån vad ovanstående 

studier visar så verkar det som att sjukvårdspersonal har makten att förvärra eller 

minska den känslan genom den kommunikation man för med patienten. Travelbee 

menar att kommunikationen är ett viktigt redskap för att mötet ska bli bra och 

kommunikation är medlet som vårdpersonalen har att använda sig av för att hjälpa 

patienten hantera sjukdom och lidande (Kirkevold 2000, 137). Information om 

MRSA och isoleringen bör förmedlas till patienter och anhöriga för att förståelsen 

ska öka och göra att patienten känner sig mindre smutsig och att anhöriga vågar 
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besöka patienten. Informationens betydelse är även något som lyfts i flertalet studier 

(Cassidy 2006; Gammon 1998; Lindberg et al. 2009). 

 

 Det egna rummet 

 

I vårt resultat framkom att patienterna upplevde att isoleringen erbjöd privat yta, 

avskildhet, frihet och förbättrad sömn. Detta fann även Lupion-Mendoza et al. (2015) 

och Persson, Anderbeg och Ekwall (2015), där patienter lyfte att de uppskattade den 

egna toaletten och duschen. Den egna ytan gjorde att patienterna kände sig 

hemmastadda. Persson och Määttä (2012) fann att patienter gillade sällskapet i 

flersalen men ibland hade behov av avskildhet, exempelvis vid ombyte och samtal 

med anhöriga. Persson, Anderberg och Ekwall (2015) fann att patienterna tyckte att 

enkelrummet gav tid till att fokusera på sig själv och förbättrade sömnen, vilket 

förbättrade återhämtningen. Liknande framkom i vårt resultat, där isoleringen gav 

patienter tid till reflektion vilket bidrog till att isoleringen upplevdes terapeutisk. Att 

reflektera rapporterades både vara positivt och negativt. Vissa uppskattade att man 

fick tid till att fundera igenom saker, andra inte.  

I vårt resultat framkom även att patienter upplevde sig ensamma, instängda, 

bortglömda och begränsade. Att känna sig begränsad framkom även i Lupion- 

Mendozas et al. (2015) studie. Persson, Anderberg och Ekwalls (2015) fann liknande 

hos patienter vårdade i enkelrum. Att vårdas i isolering eller i enkelrum tycks således 

både vara positivt och negativt. Travelbee menar att sjuksköterskans roll i mötet med 

lidande patienter är att bortse från förutfattade meningar om sjukdomen och försöka 

förhålla sig till individens upplevelse. En förutsättning för att sjuksköterskan ska få 

en bild av individens upplevelse är också att hen möter och lyssnar på patienten 

(Kirkevold 2000, 132). Vi tror att utmaningen för sjuksköterskor är att hinna möta 

varje patient och sätta sig in i deras upplevelse. Annars tror vi att det är lätt att bara 

se diagnosen och tro sig veta vad patienten upplever. Patienten kanske är mer 

besvärad av ensamheten än av sjukdomen. Eide och Eide (2009, 260) belyser också 

vikten av att se och förstå patienten vilket leder till att patienten blir bekräftad och en 

god relation bildas.  
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Hantering av isoleringen 

 

I vårt resultat framkom att patienter hade blandad förståelse om anledningen till 

isoleringen, vissa förstod varför de var isolerade, andra inte. I Wards (2000) studie 

tog isolerade patienter upp att mer information skulle förbättra upplevelsen. De 

upplevde att de och deras anhöriga inte fått tillräckligt med information, 

informationsbristen hade enligt patienterna gjort att anhöriga undvek besök på 

grund av att de var rädda att bli smittade. Att information hjälper patienter att 

hantera upplevelsen av isoleringen lyfts även fram av Gammon (1998). 

Sjuksköterskestudenterna i Cassidys (2006) studie upplevde att patienterna i 

isolering lättare hanterade isoleringen om de fick information och handlingen 

upplevdes förbättra relationen. Studenterna lyfte även att informationen till anhöriga 

var ostrukturerad och i för liten skala. Lindberg et al. (2009) fann att information till 

personer med MRSA är viktigt. I vårt resultat uttryckte patienter att telefon, radio 

och utsikt gjorde isoleringen lättare att hantera. Persson, Anderberg och Ekwall 

(2015) fann att patienter upplevde att TV och radio på rummet gjorde rummet mer 

hemtrevligt och utsikt beskrevs som hjälpande. Även i Wards (2000) studie upplevde 

patienterna att TV och radio minskade tristessen och att utsikt skulle förbättrat 

upplevelsen. Utifrån ovanstående resultat är det logiskt att anta att TV, radio och 

utsikt är viktigt i isoleringsalar, där lite stimuli finns. Särskilt om patienterna saknar 

besök från anhöriga och vårdpersonal samt inte har medpatienter. Detta bör tas i 

beaktande när isoleringssalar utformas. Dock anser vi att en tv inte ska ersätta besök 

av vårdpersonal och personalen skall besöka isolerade patienter oftare än andra men 

att tv, radio och lite utsikt inte skadar.  

 

Personalens betydelse 

 

I vårt resultat tas upp att patienterna upplevde brist på besök av vårdpersonal och 

behov av deras uppmärksamhet. I Persson, Anderberg och Ekwalls (2015) studie 

uttryckte patienterna att när de var som sjukast hade vårdpersonalen ofta besökt 

rummet vilket känts säkert. När tillståndet förbättrades blev besöken färre vilket 

skapade osäkerhet och känsla av övergivenhet. Patienterna kunde kalla in 

vårdpersonalen bara för att de ville ha sällskap. Sjukvårdare i Lupion-Mendozas et al. 

(2015) studie ansåg att isolerade patienter inte fick samma kvalitet på vården som 
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icke-isolerade patienter. Skyddsutrustningen bidrog till att de bara gick in till 

patienten när det var nödvändigt och anhöriga användes ibland som förmedlare. 

Även i Seibert et al. (2014) studie uttryckte vårdpersonal att de inte gick in i isolerade 

salar lika frekvent som i icke-isolerade salar. Beskrivningarna kan förklara många 

upplevelser i vårt resultat. Att isolering påverkar patienter är kanske svårt att 

undvika. Däremot bör inte antal besök, bemötande och kvalité på vården påverkas. 

Särskilt med tanke på att, som vi tidigare nämnt, vårdpersonal har vetskap om att 

isoleringsvård kan vara problematiskt.                                       

 

I vårt resultat framkom att patienter hade låg kunskap om orsaken till isoleringen. 

Liknande tas upp i Lindbergs et al. (2009) studie där patienter var osäkra på hur och 

var de fått MRSA. Okunskap tycks dock inte bara finnas hos patienter, utan även 

bland vårdpersonal. I Furunos et al. (2012) studie svarade 61 % att patienter med 

MRSA borde isoleras och 41 % att VRE-patienter borde isoleras. Vid frågan om de 

skulle ändra på några infektionsförhindrande åtgärder om de visste att en patient var 

smittad med MRSA eller VRE svarade 36 % ja. Vi anser att procentantalen är låga 

och att det är viktigt att vårdpersonal har adekvata kunskaper för att kunna förmedla 

kunskap till patienter. Brist på kunskap hos personalen kan orsaka förvirring hos 

patienter. Förvirring hos patienter framkom i vårt resultat, en patient upplevde att 

MRSA inte var så allvarligt eftersom vårdpersonalen inte var konsekventa med 

användandet av skyddsutrustning. Denna inkonsekvens tas även upp av 

vårdpersonal i Seiberts et al. (2014) studie. Slarvet sades bero på stress och tidsbrist. 

Vårdpersonalen kommenterade vidare att det är viktigt att ha kunskap om MRSA 

och att sjukvården måste se till att alla har det.             

  

Metoddiskussion 

 

Vi strävade efter att hitta artiklar som låg så nära i tid som möjligt. Därför gjordes de 

första sökningarna från år 2006 och framåt, både i databas och manuellt, men vi 

hittade inte tillräckligt med artiklar inom denna tidsram som svarade mot syftet. Vi 

valde därför att utöka sökningarna till år 2001 och framåt, dessa sökningar gav inte 

heller träff på tillräckligt antal artiklar. Under dessa manuella sökningar fann vi en 

artikel från 1998 som tycktes svara mot syftet. Vi valde att ta med den trots att den 
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inte rymdes inom den tänkta tidsramen. Dock genomfördes sökningar i alla tre 

databaserna från år 1998 till 2000 men inga ytterligare artiklar som passade syftet 

hittades.   

 

Artiklarna som valdes ut var högst 18 år gamla. Upplevelsen av att vara isolerad vid 

MRSA år 1998 ansåg vi borde vara likartad med 2016. Under litteratursökningens 

tidiga steg noterades att resultaten från relevanta artiklar verkade stämma överens. 

För att undersöka om det var skillnad gällande riktlinjer söktes riktlinjer från 1998 

upp respektive 2015. Riktlinjerna från 1998 (Ayliffe et al.) är framtagna av bland 

annat Infection Control Nurses Association. Riktlinjerna från 2015 är framtagna av 

Värmlands landsting. Vi kunde se tydliga likheter mellan dessa (jmf Ayliffe et al. 

1998; Hallén 2015). Bland annat att patienten ska isoleras, basala hygienrutiner och 

att dörren ska vara stängd. Det som skiljer var bland annat städrutiner men inget 

som vi anser borde ändra upplevelsen av isoleringen.  De analyserade artiklarnas 

ursprung är Australien, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA. Att artiklarna är 

gjorda i olika länder kan innebära vissa skillnader gällande rutiner i sjukvårdsarbetet 

vilket skulle kunna påverka patientens upplevelse av isolering och göra jämförelser 

svårare. Att det finns kulturella skillnader mellan länderna skulle också kunna 

påverka de olika deltagarnas upplevelse. Dock anser vi att studiernas 

ursprungsländer har en liknande kultur och att större skillnader inte bör finnas, dock 

kan man inte utesluta att det finns skillnader till exempel gällande hur man ser på 

ensamhet och sjukhusvård. Alla länder är dock i-länder (UNICEF), vilket kan 

innebära att sjukvården håller liknande standard.  Vi strävade efter att endast 

inkludera studier av kvalitativ metod. Detta kan sägas vara lämpligt att använda om 

man är ute efter att beskriva upplevelsen av något (Olsson och Sörensen 2011, 18). 

Sju artiklar hade en kvalitativ metod och Goldsack (2014) hade mixad metod. Vi är 

dock osäkra på om denna studie har ett kvalitativt resultat eller om den är helt 

kvantitativ. Vid kvalitetsgranskningen fick studien låg kvalitet. Då inga ytterligare 

studier kunde hittas valde vi att ta med denna studie i vår litteraturstudie. Detta kan 

dock ses som en svaghet då tvivelaktigheter finns angående studiens metod, design 

och betyg från kvalitetsgranskningen. I Oldmans (1998) studie har författaren 

intervjuat både sjuksköterskor och patienter. Vi har enbart använt data från 

patientintervjuerna.   
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Sju av de valda artiklarna som valdes ut till litteraturstudien hade samlat in data via 

intervjuer, Goldsacks (2014) studie hade använt sig av ett frågeformulär, det råder 

dock osäkerhet kring hur intervjuerna gått till och hur de analyserats. Att samla in 

data via intervjuer när syftet är beskriva upplevelsen av något, kan sägas vara en 

lämplig metod (Henricsson och Billhult 2012, 130). Vi har diskuterat och försökt 

hitta sökord som kan tänkas ge artiklar som passar till syftet. De booleska 

operatorerna "AND och "OR" användes. Detta för att specificera och avgränsa 

sökningarna (Karlsson 2012, 107). Sökningar gjordes i tre databaser för att hitta så 

många relevanta artiklar som möjligt. Enligt Henricsson (2012, 473) gör sökningar i 

flera olika databaser att arbetet får en högre trovärdighet då risken att missa 

användbara artiklar minskar. Vi har presenterat exklusions- och inklusionskriterier. 

Detta kan ses som en styrka i ett arbete (Henricson och Wallengren 2012, 489). 

Sökningar i databaserna, genomläsning av valda artiklar och kvalitetsgranskning 

gjorde vi enskilt för att sedan jämföra och diskutera. Att låta två stycken genomföra 

samma arbete minskar risken för feltolkningar eller att relevanta artiklar missas 

(Henricson 2012, 473). Att det var första gången som vi genomförde en 

kvalitetsgranskning får dock ses som en svaghet. Vid resultatanalysen läste vi separat 

igenom alla artiklar och valde ut de delar som svarade mot syftet för att sedan 

jämföra. De delarna som valdes ut översattes, kodades och sattes i gemensamma 

underkategorier utifrån innebörd. De underkategorierna som tycktes handla om 

liknande saker fördes sedan samman under huvudkategorier. 

  

Forskningsetisk diskussion 

 

Kjellström (2012, 79) skriver att en studie bör göra nytta och på förhand anses göra 

mer nytta än skada för att vara motiverad. Vår litteraturstudie kan anses göra nytta 

eftersom den kan bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal om hur patienter med 

MRSA upplever isolering. En ökad förståelse kan bidra till att personal inom vården 

kan anpassa sitt bemötande och sin omvårdnad. Att tolka och analysera artiklar på 

ett språk man inte fullt ut behärskar kan leda till att feltolkningar görs och att 

innebörd missförstås (Kjellström 2012, 86). Vi har inte engelska som modersmål, 

möjlighet till brister i översättningen av artiklar och feltolkningar finns därför. Att vi 
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båda har läst igenom och tolkat artiklarna kan minska risken för detta. Att vi gjort 

detta ökar också chansen till att allt relevant resultat kommit med och presenterats. 

Att vi båda läste igenom artiklarna och gjorde varsin tolkning skapade i vissa fall 

oenighet. I de fallen diskuterades det hela fram tills vi var överens. En författares 

förförståelse kan alltid tänkas påverka arbetet till en viss grad, i alla fall kan det inte 

uteslutas. Vi har under arbetets gång aktivt strävat efter att lägga vår förförståelse åt 

sidan. Att arbetet har granskats av medstudenter kan enligt Henricson (2012, 474) 

också vara ett sätt att försäkra sig om att resultatet har förståtts rätt, vilket denna 

litteraturstudie har gjort. Att vi inte kunnat fastställa att alla artiklar har genomgått 

etiskgranskning kan ses som en svaghet eftersom vi strävade efter att bara inkludera 

etiskt granskade artiklar.  

 

Konklusion 

 

Resultatet visade att MRSA patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsal kan 

variera. Det framgick att patienter kunde uppleva avskildheten och det privata 

utrymmet i isoleringsalen som något positivt men det framgick också att 

avskildheten och ensamheten i isoleringsalen kunde vara mycket påfrestande för 

patienten. Patienter upplevde även känslor av att vara smutsiga och orena samt att 

de fått otillräcklig information om MRSA och isolering. I diskussionen framkom det 

att vårdpersonal kan uppleva rädsla att vårda smittsamma patienter och att de kan 

påverka omvårdnaden. Vi tycker att det skulle behövas mer forskning om 

vårdpersonalens upplevelse av att vårda smittsamma patienter och hur de tror att det 

påverkar deras omvårdnad. Denna forskning skulle kunna belysa kunskapsluckor 

hos personalen och behovet av att fylla dem men också addera en dimension till 

förklaringen av patienters upplevelse av att vårdas i isolering. Vi tycker att fler 

studier på isolerade patienter och deras upplevelse av att vara isolerade borde göras. 

Har vårdpersonal kunskap om detta ökar möjligheten till att de kan förbättra 

upplevelsen för kommande patienter. Sådan kunskap kan också denna 

litteraturstudie bidra med. 
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