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Sammanfattning  
 

Bakgrund: MRSA-smittade patienter blir allt vanligare inom den svenska hälso- och 
sjukvården och dessutom saknas viss kunskap och förståelse för omvårdnaden och den 
specifika isoleringsvård som patienter smittade med MRSA behöver. Patienter som är i behov 
av isoleringsvård upplever ofta sin vårdtid som negativ eftersom de är en utsatt grupp inom 
sjukvården.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa MRSA-smittade patienters upplevelser av isolering 
på sjukhus. 
Metod: Litteraturstudien baserades på sju vetenskapliga artiklar med en kvalitativ design. 
Artiklarnas resultat analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av Krippendorff’s 
analys för kvalitativa studier. 
Resultat: Analysen resulterad i fyra kategorier som bildar resultatet; ”Känslor förknippade 
med isolering” som beskrev de olika känslorna som patienterna upplevde under sin isolering; 
”Stigmatisering från sjukvårdspersonal” beskrev patienternas upplevelser av att bli undvikta 
och åsidosatta;” Okunskap kring MRSA-smitta” bidrog till att patienterna upplevde sin 
vårdtid som dålig; Samt kategorin ”Behov av stöd och information” där det beskrevs hur 
detta kan bidra till en bättre vårdupplevelse för patienterna.  
Slutsats: Då MRSA är ett problem som ökar i den svenska hälso- och sjukvården och då allt 
fler patienter är i behov av isoleringsvård så krävs det en ökad kunskap och förståelse från 
sjukvårdspersonalen. En ökad kunskap kring infektionssjukdomar, isolering och vad detta 
innebär för patienterna skulle underlätta för sjukvårdspersonalen att utföra en god och 
personcentrerad omvårdnad.      
 

Nyckelord: Innehållsanalys, Isolering, Litteraturstudie, MRSA, Omvårdnad, 
Patientperspektiv, Sjukvårdspersonal
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Inledning  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är meticillin resistent staphylococcus aureus (MRSA) 

en sjukdom som är allmänfarlig och faller under smittskyddslagen (SFS 2004:168). MRSA är 

ett vårdhygieniskt problem i den svenska sjukhusmiljön (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är problemområdet störst inom vårdsektorn eftersom 

många patienter och sjukvårdspersonal inte vet hur de ska hantera situationen och vilka 

hygienrutiner som följer vid en MRSA-smitta (a.a.). Infektionssjukdomar i allmänhet skapar 

ofta negativa känslor så som rädsla och skuld hos de drabbade patienterna (Abel, Rew, 

Gortner och Delville, 2004). Patienter med infektionssjukdomar skapar ofta osäkerhet och 

rädsla bland sjukvårdspersonalen eftersom de är i behov av isoleringsvård (Abel, Rew, 

Gortner och Delville, 2004). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2013) är förståelse och 

kunskap från sjukvårdspersonalen en av de viktigaste förutsättningarna för att omvårdnaden 

ska uppfattas som god, säker och förståbar från patientens sida. 

 

Efter sökningar ur olika databaser framkom det att den forskning som finns kring MRSA-

smittade patienters upplevelser av isolering inte är tillräcklig. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2014) ökar MRSA i Sverige ständigt varje år och kunskapen runt MRSA är inte tillräcklig 

(a.a.). Patienter som är smittade av MRSA löper en större risk att uppleva sin vårdtid som 

negativ eftersom de är i behov av isoleringsvård (Madeo, 2001). Folkhälsomyndigheten 

(2014) beskriver en brist på kunskap och förståelse för hygienrutinerna som gäller för 

sjukvårdspersonal samt vad som gäller vid isoleringsvård. Detta kan leda till att MRSA-

smittade patienter som är i behov av isoleringsvård upplever sig kränkta och får en sämre 

upplevelse av sin vårdtid (Denton, 1986).  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

ska lika vård ges till alla människor på lika villkor. Därför känns det relevant att i denna 

studie sammanställa tidigare forskning för att förbättra kunskap, förståelse och kvalitét inom 

området. 
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Bakgrund 

MRSA 

Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver att meticillinresistenta gula stafylokocker även 

kallad MRSA är stammar av gula stafylokocker. Infektioner med MRSA-stammar gör 

behandlingen svår och kan orsaka stor skada hos patienten eftersom bakterien är resistent mot 

de flesta antibiotika som används vid stafylokockinfektioner (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

MRSA-infektioner måste då behandlas med intravenösa antibiotikakurer som kan ge 

besvärande biverkningar hos patienten, vilket i sin tur ofta gör vårdtiden längre (a.a.). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) sprids MRSA framförallt inom olika vårdinrättningar. Det är 

ett oroande problem på de allra flesta sjukhus i världen eftersom det bidrar till längre vårdtid 

samt att de drabbade patienterna är i behov av isoleringsvård (Eggertson, 2007). Boucher och 

Corey (2008) beskriver att hos de patienter som är mest sårbara under sin sjukhusvistelse är 

MRSA allmänt känd som den organism som ansvarar för många av de vårdrelaterade 

infektionerna på sjukhus runt om i världen och bör därför tas på större allvar. Denton (1986) 

skriver att sjukvårdspersonal alltid ska eftersträva att minska risk för vårdrelaterade 

infektioner som t.ex. MRSA. 

 

Det som främst gör att MRSA sprids i vårdinrättningar är brister i hygienrutinerna hos 

sjukvårdspersonalen (Folkhälsomyndigheten, 2014). När MRSA-bakterier väl etablerats på 

ett sjukhus är det väldigt svårt att bli av med smittan och även detta är något som gör MRSA 

problematiskt (a.a.). Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver betydelsen av att 

hygienrutinerna följs för att förhindra att sprida MRSA vidare från patient till patient. Enligt 

Köck m.fl (2014) finns det bevis för att det krävs större och mer förbyggande åtgärder vid 

MRSA eftersom det måste vara individuellt vad som passar patienten och situationen bäst. De 

hygienrutiner som finns måste följas men mer individuell vård behöver implementeras (Köck 

m.fl 2014). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2011) beskriver hur viktigt det är att sjukvårdspersonalen 

eftersträvar personcentrerad vård, detta är omvårdnad som sker på personnivå där individens 

behov ska prioriteras. Det är viktigt att respektera och förstå personens upplevelse och 

tolkning av sin ohälsa, situation och utgå från vad hälsa innebär för den enskilda personen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  
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Folkhälsomyndigheten (2014) förklarar att personer som inte har riskfaktorer som t.ex. öppna 

sår, kan bakterien finnas i kroppens talgkörtlar i vila. Bakterien kan sedan aktiveras vid t.ex. 

en sårskada flera år senare. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är detta patienter och 

sjukvårdspersonal som kallas för ”friska” bärare av bakterien, detta gör att smittspridningen 

lätt kan ske om hygienrutinerna inte följs eftersom personerna inte vet om att de har bakterien 

i kroppen (a.a.).  

Sjukhus och sjukvårdspersonal 

Sveriges riksdag definierar hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (SFS 1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. De som har en legitimation inom hälso- 

och sjukvården samt personal som arbetar i sjukhus och eller samverkar i hälso- och sjukvård 

av patienter (SFS 1998:531). Sjukhus ska finnas där hälso- och sjukvård kräver intagning, 

detta benämns som sluten vård (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Socialstyrelsen (2012) 

beskriver att sluten vård innefattar tillstånd och resurser som inte kan tillfredsställas i 

hemsjukvård eller öppen vård.  

Isolering 

När en patient har en MRSA-smitta är de basala hygienrutinerna tillräckliga för att förhindra 

indirekt och direkt kontaktsmitta (Socialstyrelsen, 2006). Denna vård är lättare att utföra för 

vårdpersonalen om patienten vårdas i ett enkelrum, med enkelrum menas att patienten har 

isoleringsvård för att minska risken att smitta andra patienter även om patienten inte vårdas 

på sjukhus på grund av sin MRSA (Socialstyrelsen, 2006). Det krävs även här att patienten 

har en viss tillsyn för att inte bli åsidosatt i omvårdnadsrutinerna på den aktuella avdelningen 

(a.a.). Flera studier (Knowles, 1993; Saint m.fl (2003) förklarar att mindre tid tillsammans 

med sjukvårdspersonal är en bidragande faktor till att patienter i isoleringsvård känner sig 

ensamma och rädda. Patienter som får mer tid tillsammans med sjukvårdspersonal upplever 

sin vårdtid bättre och känner att de får bättre kvalité på sin vård. Isoleringsvård av patienter 

med infektionssjukdomar kan leda till att patienterna endast får den omvårdnad som är 

nödvändig och inte får samma kontakt med sjukvårdspersonalen som andra patienter (Mayho, 

1999; Oldman, 1998). Det är extra viktigt att patienten har isoleringsvård om han/hon vårdas 

på grund av sin MRSA-smitta och har droppkontaktsmitta t.ex. diarré, kräkningar, sår eller 

stora blödningar. Om föremål och ytor förorenas kan detta begränsas till ett isolerat rum 

vilket gör att smittspridningen minskar (Socialstyrelsen, 2006).  
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Denton (1986) förklarar hur isolering kan ge negativa effekter hos patienterna och de flesta 

upplever en allvarlig stress under tiden de är isolerade. Enligt Denton (1986) behöver 

sjukvårdspersonalen vårda patienten utifrån deras individuella behov och hjälpa dem i deras 

fysiska och psykiska behov som kan uppstå till följd av deras infektion eller behandling 

(a.a.). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjukvårdspersonal i den mån det går åtgärda och 

hantera patienternas fysiska och psykiska tillstånd och se till att teamarbetet kring patienten 

fungerar (a.a.). Det är viktigt att möta och förstå patientens sjukdomsupplevelse samt lidande 

i samband med detta och så långt det är möjligt lindra dessa känslor hos patienten. 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Gammon (1998) visade en del av patienterna känslor av ångest 

och depression på grund av sin isolering och de kände att de tappade kontrollen över sin 

situation. Gammon (1998) menar att det huvudsakliga problemet för patienter i isolering var 

att de kände att de tappade kontrollen och kunde därför inte hantera sin situation. Många 

patienter upplevde att det begränsade utrymmet och bristen på saker att titta på bidrog till 

känslor av ångest och depression (a.a.). 

Information 

Enligt Abad m.fl (2010) är brist på kunskap och förståelse för infektionssjukdomar samt för 

isoleringsvård en stor faktor till varför information från sjukvårdspersonal till patienter ofta 

upplevs som dålig. Flera studier (Mayho, 1999; Oldman, 1998) menar att mycket av den 

information som gavs till patienten inte uppfattades korrekt på grund av den situation 

patienten befann sig i. Svensk sjuksköterskeförening (2013) förklarar hur viktigt det är att 

sjukvårdspersonal kommunicerar på ett bra sätt för att informationen som ges till patienten 

ska förstås. Viktig information kan lätt missförstås eftersom patienten inte är mottaglig för att 

ta till sig av den information som ges, det är då viktigt att kunna kommunicera på ett 

respektfullt sätt där patienten förstår sin situation (a.a.).  

 

Rees, Davies, Birchall och Pris (2000) beskriver hur majoriteten av patienter med en 

infektionssjukdom uppgav att den kommunikation de hade med sjukvårdspersonalen var 

dålig och att de inte fick den information som de förväntade sig. Då de flesta av patienterna 

med en infektionssjukdom fick sin information skriftligt, hävdar Rees, Davies, Birchall och 

Pris (2000) att sådan information bör ges muntligt då patienten ofta behöver ställa frågor 

angående sin sjukdom och behandling. En bra kommunikation mellan sjukvårdspersonal och 

patient bidrar till ett bättre förtroende för sjukvårdspersonalen samt för den behandling de får 

för sin sjukdom (a.a.). Socialstyrelsen (2005) beskriver hur bemötande, rätt information och 
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undervisning till patienter är en viktig faktor för hur patienten hanterar sin situation på 

sjukhuset. Sjukvårdspersonal ska kunna bemöta, informera och undervisa patienter på ett 

respektfullt sätt och vara empatiska till de upplevelser som patienten har (Socialstyrelsen, 

2005). Det är viktigt att sjukvårdspersonalen ser till att den information de ger patienten har 

förståts och att patienten är medveten om sin situation (a.a.).  

Upplevelser  

Eriksson (1991) beskriver upplevelser som människans egna som inte kan tolkas eller helt 

förstås av någon annan. Laing (1982) påstår på ett likartat sätt att upplevelse är samspel 

mellan personens egen känsla och omgivningens samt hur personen tolkar och begriper olika 

situationer. Upplevelse kan bero på hur personen använder sina sinnen och sin kännedom 

samt hur upplevelsen förstås. Känslor och funderingar kan inte mätas och repeteras med 

samma kraft, eftersom det är starkt subjektivt (a.a.). 

Teoretisk referensram 

Eriksson (1994) lyfter fram i sin teori det lidande som existerar och konfronteras i vården 

varje dag. Hur de olika formerna sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet kan gå in i 

varandra och därmed stärka insikten och bättra möjligheterna i att lindra lidandet. Bärande 

begreppen beskrivs på följande sätt: Sjukdomslidandet är patientens upplevelse kring 

sjukdom och behandling, kroppsliga smärtan drar till sig människans hela beaktande, vilket 

förvärrar möjligheten att behärska lidandet. Skuld är något som händer på grund av patientens 

känsla att sjukdomen är orsakad av en själv igenom ens livsstil. Skam och förnedring finns 

när patienten känner sig misslyckad i att medverka i sin egen behandling. Lidandet är en 

förlust i olika betydelser, socialt, egen medverkan, och värdighet som människa (a.a.).  

Bergbom (2013) beskriver att vid ohälsa och sjukdom känner alla människor i viss uträckning 

sig utlämnade och beroende av andra för att få vård och behandling. Känslan av att inte ha en 

fri vilja angående sin situation, trots möjliga val, är något som tycks vara vanligt hos 

patienter. 

                                                                                              

Vårdlidande finns i många former enligt Eriksson (1994), patientens egen upplevelse av 

lidandet inom vården eller misslyckad vård är en personlig upplevelse. Alla människor har 

samma värde, och människan har en egen tolkning av sin egen värdighet. När patienten 

känner fullständig värdighet kan de åter igen finnas för en annan människa. Att känna 

egenvärde är viktigt för patienten därför är det sjuksköterskans uppgift att ge patienten 
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potential att känna sin värdighet och avstyra all form av kränkning. När makt praktiseras i 

vården kan makten pressa patienterna samt ta bort deras rätt till att bli vårdade på ett värdigt 

sätt. Brist av vård och kunskap medför en kränkning i patientens värdighet samt ett sätt att 

bedriva makt över patienten (Eriksson, 1994). Bergbom (2013) anser att det är viktigt att 

försöka förstå patienten i dess problem samt ha en så pass individuell behandlingsplan som 

möjligt. Det är viktigt att patienterna känner sig trodda, betydelsefulla, respekterade och att 

det finns förståelse för deras sorg, besvikelse och lidande i samband med deras behandling av 

sjukdomen (a.a.). 

 

Enligt Eriksson (1994) är livslidandet upplevelser av lidandet i själva livet, avskildheten och 

ensamheten. Känslan att inte orka framkallar hopplöshet som ofta möts inom vården. 

Sjuksköterskor bör eftersträva att lindra obefogat lidande, med utgångspunkt i att patienten 

känner sig ansedd, vårdad och emotsedd. I eftersträvan att lindra lidandet får patientens 

värdighet inte kränkas och makt inte användas på ett skadligt sätt (a.a.). Vårdlidande uppstår 

på grund av okunskap, brist på reflektion och otillräcklig kännedom om lidande hos 

människan. Med största fokus på sjukdomscentrerat synsätt glöms människan bakom 

patienten bort (Eriksson, 1994).   

Syfte 

Syftet med studien är att belysa MRSA-smittade patienters upplevelser av isolering på 

sjukhus. 

Metod 

Metoden som användes var en litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar med en 

kvalitativ design. Det ansågs lämpligt att sammanställa den forskning som finns kring det 

valda ämnet och det kändes då angeläget att använda sig av denna metod. Axelsson (2011) 

hävdar att en litteraturstudie bygger på att kunna värdera och sammanställa tidigare kunskap 

och forskning på ett användbart sätt. Artiklarna skulle ha en kvalitativ design eftersom 

studien bygger på personers upplevelser och för att kunna tolka dessa på ett bra sätt kändes 

det narturligt att använda sig av en denna design. Enligt Segesten (2012) är kvalitativa studier 

ett sätt att skapa en förståelse för patienten och dennes livssituation. Kvalitativa studier 

skapar en fördjupning av patienternas upplevelser, erfarenheter och förväntningar (a.a.).  
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Datainsamling och urval 

Datainsamlingen gjordes i databasen Cinahl och i sökportalen Pubmed, som söker i databasen 

Medline. Cinahl användes i sökningarna då den enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

innehåller indexerade artiklar med referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter 

som också godkänts av organisationen bakom databasen. Pubmed användes då den innehåller 

mer referenser än Cinahl och innehåller även artiklar som är under arbete eller som inte blivit 

indexerade och tilldelats MeSH-termer. En litteratursökning som är systematisk kan inte bara 

grundas på en sökportal det bör användas fler sökportaler då det ger ett bredare urval och mer 

tillfredställande sökning. Utöver sökningarna i sökportalerna bör informationssökningarna 

kompletteras med hjälp av manuella sökningar i ett specificerat intresseområde. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kan det finnas bra och intressanta referenser från 

samma författare inom samma område. Det gjordes därför manuella sökningar i referenser 

från utvalda artiklar. 

 

Ämnesordlistor från både Pubmed och Cinahl användes i litteratursökningen. I Cinahl heter 

dessa Cinahl headings och i Pubmed benämns dessa som MeSH-termer. Söktermer som 

användes i fritextsökning och i både Pubmeds och Cinahls ämnesordlistor var: Meticillin-

Resistant staphylococcus aureus, Patient Attitudes, Coping, Life experiences, Adaptation, 

Psychological, Psychological Well-being, Bacterial Contamination, Patient isolation, Mrsa, 

Isolation, Experience, Nurses, Hospital, Caring, Hand off-Patient safety, Practical Nursing, 

Coping behavior, Psychological Adjustment, Life change events, Patient, Infection, Nurse-

Patient relations, Patient experience nursing, Nursing och Infection Control. 

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är det inte tillräckligt att enbart använda sig av 

en sökterm i en sökning efter vetenskapliga artiklar. Söktermerna bör kombineras med 

varandra för att få ett så bra sökresultat som möjligt. ”AND” och ”OR” som är booleska 

sökoperatorer användes för att kombinera de olika söktermerna (se Bilaga 1), eftersom 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) anser att detta avgränsar sökningen till ett specifikt 

område vilket ger mer relevant litteratur. 

 

För att hitta relevanta artiklar till vår studie inkluderade vi följande kriterier vid 

artikelsökningen; de skulle ha en kvalitativ design och de skulle även vara skrivna på 

engelska, eftersom Östlundh (2012) menar att vetenskapens huvudspråk är engelska. 
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Artiklarna skulle även ha genomgått en peer-reviewed-granskning vilket innebär att de har 

blivit granskade innan de har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, 2011). Artiklarna som valdes till studien skulle vara publicerade mellan åren 

2000 fram till 2015 för att få fram aktuell forskning kring ämnet. Detta eftersom 

vetenskapligt material är en färskvara enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Deltagarna som var med i studierna skulle vara över 18 år eftersom barn oftast inte behandlas 

av allmänsjuksköterskan. De som deltog i studierna skulle ha varit isolerade på sjukhus på 

grund av sitt bärarskap av MRSA.  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Olsson och Sörensens (2011) exempel på 

kvalitetsgranskningsmodell för kvalitativa studier (se Bilaga 2). 

Kvalitetsgranskningsmodellen innehöll 16 frågor varav en fråga modifierades, ”Patienter med 

t.ex. lungcancerdiagnos” till patienter med MRSA-infektion för att det skulle passa in i 

studien. Inga poäng ändrades av modifieringen utan maxpoängen blev 42 poäng precis som i 

ursprungsmodellen. Varje enskild fråga poängsattes mellan 0-3 poäng beroende på vilket svar 

kvalitetsgranskningen gav. Alla poängen räknades samman för att få ut den totala poängen på 

varje vald artikel detta jämfördes sedan med maxpoängen för att kunna räkna ut 

procentsatsen och vilken grad artikeln fick i granskningen (se Bilaga 2). Graderna delades in i 

Grad 1 vilket gav 80 %, Grad 2: 70 % och Grad 3: 60 %. Artiklarna delades in i de olika 

graderna beroende på vilken procentsats de fick i kvalitetsgranskningen. Sex av de valda 

artiklarna fick grad 1 och en artikel fick grad 2. Av dessa artiklar valdes sju till att användas i 

studien (se Bilaga 3). 

 

Litteratursökningen som gjordes i Cinahl gav 81 artiklar som lästes på titelnivå. Det var 

många av dessa artiklar som exkluderades eftersom de inte svarade mot studiens syfte. Av de 

återstående artiklarna lästes 22 abstrakt. De 16 artiklar som valdes att inte läsas i fulltext 

handlade inte om patienternas upplevelser. De resterande sex artiklarna valdes att läsas i 

fulltext och tre stycken av dessa artiklar kvalitetsgranskades och valdes att användas till 

studien eftersom de hade grad 1 eller grad 2 i kvalité samt svarade till syftet. 

Litteratursökningen som gjordes i Pubmed gav 493 artiklar som lästes på titelnivå. Av de 

artiklar som lästes på titelnivå var det många som exkluderades eftersom de inte svarade på 

studiens syfte. Av resterande artiklar lästes 48 abstrakt och 22 stycken valdes ut att läsas i 

fulltext. De artiklar som valdes att inte läsas i fulltext handlade inte om patienternas 
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upplevelser. Tre stycken av dessa artiklar blev kvalitetsgranskade och valdes att användas i 

studien då de hade hög grad av kvalité samt var relevanta. Anledningen till att många artiklar 

exkluderades var att de inte fokuserade på patienternas upplevelser. Det gjordes även 

manuella sökningar från valda artiklars referenslistor varav en artikel valdes ut att 

kvalitetsgranskas eftersom den svarade till studiens syfte. Artikeln lästes i fulltext och fick en 

hög grad av kvalité i kvalitetsgranskningen och valdes därför ut att användas i studien. 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats och latenta inslag valdes för att analysera 

de valda artiklarna för denna studie. Graneheim och Lundman (2004) beskriver manifest 

innehållsanalys som ett sätt att arbeta med innehållet och de uppenbara komponenterna i det 

valda textmaterialet. En latent ansats arbetar däremot med vad textmaterialet handlar om, 

forskaren gör en tolkning av texten och dess innebörd. I en innehållsanalys med både 

manifest och latenta inslag görs tolkningar av texten i varierande djup (a.a.). En kvalitativ 

innehållsanalys valdes för denna studie för att belysa ny kunskap kring det valda ämnet samt 

för att förstå helheten av artiklarna som analyserades. En manifest ansats med latenta inslag 

valdes då det ger utrymme för viss del av tolkning i analysen av artiklarna.  

 

Den innehållsanlys som användes för att analysera artiklarnas resultat var Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av Krippendorff’s innehållsanalys för kvalitativa studier. 

Analysen består av meningsenheter, kondensering, kodning och kategorier av resultatet från 

de valda artiklarna. Artiklarna lästes enskilt flera gånger för att förståelsen av innehållet 

skulle öka samt för att hitta meningsenheter som svarade till studiens syfte. Graneheim och 

Lundman (2012) beskriver meningsenheter som bärande meningar i texten som besvarar 

syftet (a.a.). Meningsenheterna som plockades ut från artiklarna översattes till svenska innan 

de kondenserades. Graneheim och Lundman (2012) förklarar kondensering av 

meningsenheter som ett sätt att göra texten kortare samt bevara det väsentliga innehållet för 

studien i meningsenheten. Efter detta kortades meningsenheterna ner till koder för att 

beskriva innehållet, de jämfördes senare med varandra för att hitta liknande betydelser. De 

koder som gav samma betydelse bildade kategorier som senare blev underrubriker i 

resultatbeskrivningen (Se Bilaga 4). Graneheim och Lundman (2012) förklarar att kategorier 

uppstår av en samling koder som har samma betydelser, dessa kategorier ska ha samma 

betydelser och ett manifest innehåll i texten (a.a.).  
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Resultat 

Resultatet har för avsikt att belysa MRSA smittade patienters upplevelser av isolering på 

sjukhus och redovisas i följande kategorier: Känslor förknippade med isolering, 

stigmatisering från sjukvårdspersonal, okunskap kring MRSA-smitta samt behov av stöd och 

information (se Tabell 1).  

 

Tabell 1.  Sammanställning av kategorier  

 

  

 

 

 

 

Känslor förknippade med isolering 

Det framkom i denna kategori att de flesta patienter med MRSA-infektion upplevde en stor 

rädsla och frustration till följd av sin infektion och den isoleringsvård som de fick på 

sjukhuset (Lindberg, Carlsson och Skytt, 2013). Patienterna uttryckte även känslor av skam 

och förnedring på grund av sin infektion och många kände en rädsla för att smitta andra 

(Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström, 2010). De flesta tyckte det var jobbigt och 

frustrerande att vara smittad av MRSA eftersom de var rädda att det skulle hindra dem i deras 

vardag när de väl kom hem från sjukhuset (Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström, 

MRSA‐smittade patienters upplevelser 
av isolering

Känslor förknippade 
med isolering

Okunskap kring 
MRSA‐smitta

Stigmatisering från 
sjukvårdspersonal

Behov av stöd och 
information
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2010). Rädslan för att smitta andra och skammen av att ha en infektion som kräver 

isoleringsvård var något som upplevdes som jobbigt under patienternas sjukhusvistelse 

(Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009). Patienterna beskrev att deras liv hade blivit 

mycket svårt efter sin diagnos och många negativa känslor förknippades med sjukdomen 

(Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009). Många patienter förstod inte varför de var 

isolerade och uppgav att det kändes som att de var farliga eftersom de enbart fick vara i sina 

rum ( Newton, Constable och Senior, 2001; Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström, 

2010 ).  Patienterna upplevde sin isolering som om de inte hade kontroll över sin egen 

situation. De var tvungna att följa vissa rutiner eftersom de hade infektionen och det gjorde 

att deras liv på sjukhuset kändes väldigt kontrollerande (Barrat, Shaban och Moyle, 2010).  

 

“It was difficult. I was isolated and locked in a room with double dividing 

walls and I did not get to go out, so it was boring.”  

(Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström, 2010,s.103). 

 

Patienterna beskrev ofta att de hade känslor av skam och förnedring på grund av sin 

infektion. (Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009; Newton, Constable och Senior, 

2001 ). De kände sig smutsiga och de berättade att de upplevde det som om ingen ville prata 

eller röra dem på grund av deras infektion, vilket ledde till att de upplevde sig rädda och 

förnedrade över sin situation (Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009). Många patienter 

uttryckte att isoleringen var värre än själva infektionen. Att hantera infektionen och dess 

biverkningar var inte lika jobbigt som att hantera ensamheten och de negativa upplevelserna 

som var konsekvenserna av att ha en MRSA-infektion på sjukhus (Barratt, Shaban och 

Moyle, 2010). 

 

”I’ve felt sort of like a plague victim... I first thought 

about it like a modern HIV somehow... I felt guilty...” 

(Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009, s.273). 

 

Stigmatisering från sjukvårdspersonal 

I denna kategori beskrevs det att patienterna upplevde att flertalet av sjukvårdspersonalen 

hade ett oprofessionellt sätt att hantera deras MRSA. De var ofta rädda och ville inte komma i 

direkt kontakt med patienterna. Detta gjorde att patienterna upplevde situationen som 
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stigmatiserande eftersom de kände sig farliga för andra (Skyman, Thunberg-Sjöström och 

Hellström, 2010;  Barratt, Shaban och Moyle, 2010 ).  

 

…the stigma of staph is just like, oh, you just roll around in dirt all day long 

and you don't clean yourself, and you have all these nasty, open sores… 

(Rohde och Ross-Gordon, 2012, s 4). 

 

En del patienter upplevde att sjukvårdspersonalen inte kunde hantera deras infektion på ett 

bra sätt. De blev osäkra och stressade av att behöva hantera en patient med MRSA-infektion 

som kräver isolering (Lindberg, Carlsson och Skytt, 2013; Rohde och Ross-Gordon, 2012 ). 

Omvårdnaden kring flera av de isolerade patienterna blev mer en form av rutiner och flertalet 

av sjukvårdspersonalen stannade inte en extra stund i rummet för att bara prata (Skyman, 

Thunberg-Sjöström och Hellström, 2010). Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen inte 

ville gå in till deras rum eftersom de hade MRSA vilket gjorde att patienterna kände sig 

väldigt ensamma (Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström, 2010) 

 

Vissa patienter kände att deras MRSA-infektion hindrade deras behandling på sjukhuset och 

gjorde att deras vistelse blev längre. De upplevde att sjukvårdspersonalen gärna undvek att 

behandla dem och detta gjorde dem väldigt frustrerade, eftersom de kände att de inte kunde 

kontrollera situationen (Newton, Constable och Senior, 2001). 

 

“They won’t even come in the room...they are afraid of catching something. 

They don’t want to understand, they just don’t want to catch anything.” 

(Barratt, Shaban och Moyle, 2010, s. 56). 

 

Oavsett om sjukvårdspersonalen gjorde det medvetet eller omedvetet så upplevde de flesta 

patienterna att de blev stigmatiserade under sin sjukhusvistelse (Rohde och Ross-Gordon, 

2012).  

 

Okunskap kring MRSA-smitta 

Denna kategori tar upp okunskapen som finns för MRSA och isolering, denna okunskap finns 

hos de drabbade patienterna men också i vissa fall hos sjukvårdspersonalen. 

Sjukvårdspersonalen har ofta inte rätt kunskap om de hygienrutiner som följer kring isolering 
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vid en MRSA-smitta vilket drabbar patienternas upplevelser av sin vårdtid (Andersson, 

Lindholm och Fossum, 2011). Okunskap kring smittspridning påverkar patienternas 

upplevelser av sin isolering och de beskrev hur de upplevde att sjukvårdspersonalen ofta 

trodde att deras infektion var självförvållad (Andersson, Lindholm och Fossum, 2011). De 

trodde att patienterna inte höll sig rena och att de komplikationer som uppkom av infektionen 

var något som patienterna själv orsakat (Rohde och Ross-Gordon, 2012). Många patienter 

beskrev sig själva som att de hade ”pesten” eftersom de upplevde att flertalet av 

sjukvårdspersonal gärna undvek att komma in i deras isoleringsrum (Barratt, Shaban och 

Moyle, 2010).  

 

“It feels like that you are contaminated...To see them dressed in protective 

gear, you feel downgraded.” (Barratt, Shaban och Moyle, 2010, s.55). 

 

Det framkom att många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle 

hantera deras infektion och framförallt vilka hygienrutiner som gällde vid isolering 

(Andersson, Lindholm och Fossum, 2011). Många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen 

antingen överdrev rutinerna gällande deras infektion eller så använde de inga skyddskläder 

alls. Detta gjorde patienterna förvirrade över sin situation och vilka rutiner som verkligen 

gällde kring deras infektion och isolering (Lindberg, Carlsson och Skytt, 2013; Barratt, 

Shaban och Moyle, 2010).  

 

”Some nurses had a protective apron, but some didn’t; they just put on the 

gloves. I noticed it, but I was ashamed to ask, aren’t you going to wear an 

apron, but then I thought they must know what they are doing, who am I to 

tell them how to perform their job? The doctor at the accident and 

emergency department never used protective clothing.”  

(Andersson, Lindholm och Fossum, 2011, s.50). 

 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen tyckte situationen var jobbig att hantera och 

visste inte vilka rutiner som gällde, vilket skapade osäkerhet bland patienterna. (Lindberg, 

Carlsson, Högman och Skytt, 2009; Andersson, Lindholm och Fossum, 2011 ). Okunskapen 

från sjukvårdspersonalen påverkade patienternas upplevelser negativt och skapade många 

onödiga missförstånd (Lindberg, Carlsson och Skytt, 2013). 
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”It’s different every time...Some are very afraid of us…There’s a lot of 

variability in how you’re treated…At first they whispered about us when we 

came…We heard it even though we were out in the hall…That was 

tough…When you don’t really know what it’s about either.” (Lindberg, 

Carlsson, Högman och Skytt, 2009, s. 275). 

 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen saknade kunskap i hur deras MRSA-infektion 

smittar andra, vissa trodde att det smittade via blodet och var därför inte så oroliga samtidigt 

som andra trodde det smittade via luften och var väldigt rädda för att sköta omvårdnaden 

kring patienterna med MRSA (Andersson, Lindholm och Fossum, 2011). 

 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen inte följde samma rutiner vid deras omvårdnad 

och detta gjorde att relationen mellan sjukvårdspersonalen och patienterna blev sämre. Till 

följd av detta fick patienterna sämre förtroende för sjukvårdspersonalens kunskap gällande 

MRSA, isolering och dess smittspridning (Barratt, Shaban och Moyle, 2010). Patienterna 

uttryckte att en del av sjukvårdspersonalen skrämde dem när de förklarade hur MRSA-

infektionen smittar andra (Andersson, Lindholm och Fossum, 2011; Lindberg, Carlsson, 

Högman och Skytt, 2009 ). 

 

”Then he – the doctor told me – and he scared the life out of me. He said, I 

will not shake your hand, you cannot travel by bus, you are not allowed to 

use the underground and you should not have anything to do with other 

people. It was horrible and I have some difficulties forgiving him.” 

(Andersson, Lindholm och Fossum, 2011, s. 50). 

 

Behov av stöd och information 

Det framkom i den sista kategorin vikten av att tillge rätt och bra information om MRSA för 

patienten. Patienterna upplevde att ett bra stöd från sjukvårdspersonalen under deras tid på 

sjukhuset kunde ha bidragit till en bättre vård, samt kunde detta bidragit till en bättre 

förståelse och acceptans för sin infektion samt isoleringen (Rohde och Ross-Gordon, 2012). 

Patienterna uttryckte att de ville veta mer om sin infektion och vad som händer i deras kropp 

samt vilken behandling de kommer att få. Samtidigt upplevde många patienter att denna 
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information var svår att få från sjukvårdspersonalen, som gärna undvek att diskutera 

infektionen (Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009;  Barratt, Shaban och Moyle, 

2010).  

 

”…sometimes the doctors would come and open the door a crack and talk 

to me through the crack in the door, rather than having to put on the apron, 

and mask and gloves...I would have preferred them to have come in and 

had their discussion.” 

(Barratt, Shaban och Moyle, 2010, s.57). 

 

Stöd från sjukvårdpersonalen var en stor faktor för en bättre sjukhusvistelse för patienterna 

(Barrat, Shaban och Moyle, 2010). Öppenhet, ärlighet och stöd från sjukvårdspersonalen var 

något som många patienter önskade att få, då det hade gjort deras infektion lättare att hantera. 

Bättre förståelse från sjukvårdspersonalen ger i sin tur en bättre förståelse hos patienterna 

(Lindberg, Carlsson, Högman och Skytt, 2009). 

 

 ” the more information we got together, the calmer we became”  

 (Rhode och Ross- Gordon. 2012. S 5) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes för studien var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar 

som hade en kvalitativ design. Friberg (2012) menar att kvalitativa studiers yttersta mål är att 

ge en ökad förståelse för en person och dennes liv. Med hjälp av denna metod ges det en 

större chans att förstå vad lidande innebär för en person. Samtidigt som en ökad förståelse för 

personers upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan identifieras (Friberg, 2012). 

Då syftet med denna studie var att belysa MRSA-smittade patienters upplevelser av isolering 

på sjukhus ansågs denna metod vara relevant. En empirisk studie baserad på intervjuer 

övervägdes att göras då det kunde ha gett en större helhetsbild av patienternas upplevelser. 

Dock ansågs det från början att en litteraturstudie skulle ge mer information, samt skapa en 

ny helhetsbild av det valda ämnet. Enligt Axelsson (2012) är fördelarna med en 
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litteraturstudie att den forskning som finns kring problemområdet går att sammanställa och 

med hjälp av detta skapa en ny helhet kring det valda ämnet (a.a.). 

 

Litteratursökningarna för denna studie gjordes i databasen Cinahl och i sökmotorn Pubmed. 

Eftersom dessa innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 

2011). Sökningar i fler databaser och sökmotorer hade kunnat generera fler artiklar kring det 

valda ämnet, men eftersom denna studie var inriktad på omvårdnad kändes det tillräckligt att 

enbart använda Cinhal och Pubmed för materialinsamling. Det gjordes breda sökningar till en 

början för att få en helhet kring vilken forskning som fanns kring ämnet. Avgränsningar i 

sökningarna gjordes senare för att hitta mer specifika svar till studiens problemområde. De 

valda sökorden kändes relevanta och tillräckliga för att hitta material till studiens syfte. Olika 

kombinationer av sökorden gjordes i databassökningarna och nya sökningar utfördes när nya 

sökord uppkom under tidens gång. De booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR” användes 

för att avgränsa sökningarna då Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) anser att detta 

avgränsar sökningarna och det blir då lättare att hitta relevant litteratur. Sökoperatorn ”NOT” 

användes inte i sökningarna, då det inte kändes relevant för att få fram litteratur till denna 

studie. Dock kunde sökoperatorn ”NOT” använts i början av sökningarna för att redan då 

utesluta icke relevant litteratur inom ämnet och därför sparat tid under databassökningarna.  

 

Artiklarna skulle ha en kvalitativ design eftersom det var patienternas upplevelser av 

isolering som studerades i denna studie. Detta hänvisas även till Segesten (2012) som menar 

att kvalitativa studier ger en fördjupning i patienternas upplevelser. Det användes endast 

artiklar som var skrivna på engelska eftersom det anses vara ett vetenskapligt språk enligt 

Östlundh (2012). Årtalen som artiklarna skulle vara publicerade mellan var år 2000 fram till 

2015, detta för att kunna få fram så aktuell forskning som möjligt eftersom Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) hävdar att vetenskapligt material är en färskvara. Studier som var 

gjorda på personer under 18 år exkluderades eftersom allmänsjuksköterskan till största del 

inte vårdar barn. Både män och kvinnor inkluderades i studien, detta för att få ett så brett 

underlag i ämnet. Eftersom studien bygger på upplevelser av isolering på sjukhus kändes det 

irrelevant vilket kön patienten hade.  

 

De valda artiklarna i studien kommer från Sverige, Storbritannien, Nya Zeeland och USA. 

Den globala spridningen av artiklarna kan vara en fördel då resultatet kan bli bredare. 

Eftersom resultatet då kan hänvisa till forskning från flera olika länders perspektiv. Det som 
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kan ses som nackdelar är den kulturella skillnaden mellan länderna samt att det finns 

skillnader mellan ländernas hälso- och sjukvårdssystem, detta kan göra att resultatet inte blir 

helt tillämpbart inom den svenska hälso- och sjukvården. I denna studie kan geografisk 

härkomst ses som oberoende eftersom upplevelserna patienterna hade om sin isolering på 

sjukhus vid en MRSA-smitta var lika, oavsett vilket land patienterna kom ifrån.  

 

Samtliga av de valda artiklarna till studien baserades på kvalitativa intervjuer med MRSA-

smittade patienter som vårdats på sjukhus. Det kändes relevant till studiens syfte att använda 

sig av artiklar baserade på kvalitativa intervjuer eftersom syftet baseras på upplevelser och 

Segesten (2012) påpekar att kvalitativa studier skapar en förståelse för personers upplevelser 

och erfarenheter. I en av de valda artiklarna intervjuades personer som varit inlagda på 

sjukhus på grund av sin MRSA-infektion sedan tidigare. Detta kan ha påverkat resultatet, 

men eftersom studien baseras på patienternas upplevelser anses det inte ha påverkat resultatet 

negativt. Studien baseras på sju artiklar eftersom det inte hittades fler artiklar som var 

relevanta till studiens syfte. Vid inhämtning av fler artiklar kunde resultatet ha blivit bredare 

men det ansågs inte påverka resultatet negativt av att ha sju stycken artiklar eftersom studiens 

resultat besvarar syftet.  

 

De artiklar som valdes till studien granskades enligt Olsson och Sörensens (2011) exempel på 

kvalitetsgranskningsmodell för studier med kvalitativ metod (se Bilaga 2). 

Granskningsmodellen ansågs passa för studien då den var lättförstådd och lätt att arbete med, 

vilket minskade risken för misstolkningar när granskningarna av artiklarnas kvalité 

kontrollerades. Enligt Axelsson (2012) bör artiklar kvalitétsgranskas eftersom detta ökar 

artiklarnas trovärdighet och kvalité. En fråga i granskningsmodellen ändrades då den fanns 

med som ett exempel och ansågs inte vara relevant till studiens syfte. Granskningsmodellen 

valdes att användas i sitt originalutförande med den poängsättning som fanns eftersom detta 

ansågs passa studien. Poängsättningen gjorde att de granskade artiklarna kunde graderas efter 

en procentsats som beskrev vilken kvalité artiklarna fick. 

 

 I denna studie inkluderades artiklar som hade en hög (Grad 1: 80%) eller en medel (Grad 2: 

70%) kvalité eftersom Olsson och Sörensen (2011) anser att artiklar med en låg (Grad 3:60%) 

inte är relevanta att inkluderas i resultatet. Frågorna i granskningsmodellen hade kunnat 

värderas och ändrats i poängsättningen och detta kunde ha gjort att visa frågor värderats som 

mer eller mindre värda än andra frågor. Det ansågs inte nödvändigt att göra detta för att få 
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fram en tillförlitlig granskning av artiklarna då originalutförandet av granskningsmodellen 

ansågs ha en relevant poängsättning för de olika frågorna. Detta hänvisas även till Olsson och 

Sörensen (2011) som menar att granskningsprotokollet är utformat och anpassat för en 

tillförlitlig litteraturgranskning. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorff’s innehållsanalys valdes att 

användas till denna studie då de synliga och uppenbara komponenterna analyserades med en 

viss del av tolkning. Resultaten i artiklarna tolkades ordagrant men även med en viss del av 

egen tolkning då det handlar om upplevelser. Detta menar Graneheim och Lundman (2012) 

kan vara en fördel eftersom det blir lättare att kunna kategorisera artiklarnas resultat. Dock 

kan det även vara en nackdel eftersom detta kan göra det svårt att hitta hållbara och logiska 

kategorier (Graneheim och Lundman, 2012). Att plocka ut meningsenheter, vilket var det 

första steget i innehållsanalysen gjordes enskilt eftersom detta ökade förståelsen för 

artiklarnas innehåll. Meningsenheterna som plockades ut jämfördes med varandra för att 

säkerställa att de svarade mot studiens syfte.  

 

 

Det ansågs problemfritt att sortera ut de 51 valda meningsenheterna ur artiklarnas resultat 

eftersom det var lätt att hitta meningar som svarade på studiens syfte. Kondenseringen och 

kodningen som var det andra och tredje steget i innehållsanalysen upplevdes fungera utan 

problem. I innehållsanalysens sista steg, där kategorier skulle bildas, upplevdes som 

problematiskt. Detta steg var en pågående process under hela arbetet och det upplevdes svårt 

att hitta kategorier som var logiska och som skulle hålla genom studiens resultat. Efter en 

lång bearbetning av koderna hittades slutligen kategorier som passade till studiens syfte. 

 

Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens avsikt var att belysa MRSA-smittade patienters upplevelser av isolering på 

sjukhus. Det framkom i resultatet att många av patienterna kände sig ensamma och åsidosatta 

på grund av sin MRSA-infektion. De upplevde ofta sin isoleringsvård på sjukhus som 

problematisk och de förknippade sin sjukdom med negativa känslor. I resultatet upplevde 

patienterna att deras isolering på sjukhus bidrog till att de inte fick samma uppmärksamhet 
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som andra patienter med andra sjukdomar. I svensk sjuksköterskeförening (2011) beskrivs 

vikten av att vårda patienter efter deras individuella behov. Som sjukvårdspersonal är det 

viktigt att respektera och förstå patienterna utifrån deras behov och upplevelser av sin ohälsa 

(a.a.). Detta beskrivs även i Knowles, 1993 och Saint m.fl (2003) studier där de förklarar hur 

patienter som får mer tid tillsammans med sjukvårdspersonalen upplever en bättre vårdtid på 

sjukhus.   

 

I resultatet framkom det att många patienter med en MRSA-infektion upplevde en minskad 

kontroll över sin situation på sjukhuset. De rutiner som gäller vid en MRSA-infektion gjorde 

att patienterna ofta kände sig kontrollerade och ensamma eftersom de var i behov av 

isoleringsvård. Enligt Socialstyrelsen (2006) är det viktigt att sjukvårdspersonalen följer de 

rutiner som gäller vid en MRSA-infektion och ser till att patienterna som är smittade får 

isoleringsvård. Samtidigt beskriver Socialstyrelsen (2006) vikten av att sjukvårdspersonal har 

tillsynsrutiner gällande isolerade patienter för att minska risken för att dessa patienter ska 

känna sig åsidosatta. 

 

Vidare i resultatet framkom det att många av patienterna upplevde sig stigmatiserade under 

sin isolering på sjukhus. Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen inte kunde hantera 

deras MRSA-infektion och isolering vilket ledde till att många av patienterna kände en skam 

och förnedring. Det framkom i resultatet att de flesta MRSA-smittade patienterna upplevde 

att de blev stigmatiserade under sin isoleringsvård på sjukhus. I flera studier (Fortenberry, 

2004; Herek, Capitanio och Widaman, 2003 & Hogben och Shriers,2007) förklaras det hur 

patienter som upplever en dömande sjukvårdspersonal kan uppleva att deras relation till 

varandra blir sämre vilket i sin tur kan leda till sämre upplevelser av omvårdnaden och 

sjukhusvistelsen (a.a.). Enligt Eriksson (1994)  är det viktigt att patienter upplever att deras 

egenvärde finns kvar under deras vårdtid och att all form av kränkning av den värdigheten 

undviks. Detta hänvisas även till Erikssons (1994) påstående om att en lidande människa är i 

behov av ömhet och förståelse. 

 

I resultatet visade det sig att patienternas upplevelser av sin sjukhusvistelse ofta beskrevs som 

negativ och frustrerande eftersom de kände att sjukvårdspersonalen undvek dem på grund av 

deras MRSA-infektion. Patienterna upplevde att deras MRSA-infektion medförde att de att 

de inte kunde kontrollera sin situation och upplevde ett minskat förtroende för sin vård. Flera 

författare (Fortenberry, 2004; Herek, Capitanio och Widaman, 2003 & Hogben och Shrier, 
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2007) beskriver hur patienter som upplever sig stigmatiserade kan utveckla en depression och 

uppleva ett minskat förtroende för sjukvårdspersonalen, omvårdnaden och den behandling de 

får för sin MRSA-infektion. 

 

Studiens resultat visar även att många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen har en 

oförståelse för MRSA vilket i sin tur bidrar till att patienterna upplevde sin MRSA-infektion 

som svår att hantera. Många patienter upplevde att sjukvårdspersonalen gav dem skulden för 

deras infektion. De upplevde att sjukvårdspersonalen trodde att infektionen uppkom av att de 

inte skött sin hygien. Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen överdrev hygienrutinerna 

eller struntade helt i att följa dem. På grund av detta kände sig patienterna förvirrade och fick 

ingen förståelse för deras MRSA-infektion och vilka rutiner som gällde. Enligt Eriksson 

(1994) skapas vårdlidande av okunskap, brist på reflektioner och bristande kännedom över 

lidandet. Eriksson (1994) hävdar att patienter behöver mer individuell vård för att minska 

orättvis behandling och istället rikta fokus på patientens värdighet. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) är det viktigt att följa de hygienrutiner som finns gällande 

MRSA-smittade patienter i isoleringsvård på sjukhus. Dock hävdar Köck m.fl (2014) att 

hygienrutiner bör följas men patienter kräver även en individualiserad vård eftersom varje 

patient och situation är unik. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings ICN’s etiska kod (2014) 

ska omvårdnaden av en patient utgå från ett etiskt förhållningssätt där varje patient ses som 

en individuell person med individuella behov.  

 

Slutligen visar resultatet att bra kommunikation och information mellan sjukvårdspersonal 

och patient är en viktig faktor till att patienter upplever sin vårdtid som positiv och känner ett 

bra stöd från sjukvårdspersonalen. De flesta av patienterna utryckte att de ville ha mer 

information om deras MRSA-infektion och hur behandlingen kommer se ut. De upplevde att 

informationen de fick från sjukvårdspersonalen inte var tillräcklig och att de gärna undvek att 

svara på de frågor som patienterna hade angående sin MRSA-infektion. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2013) är det viktigt att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och 

patienter sker på ett bra sätt där patienterna förstår den information som getts. Det är viktigt 

att kommunicera på ett respektfullt sätt eftersom patienten är i en utsatt situation där 

missförstånd lätt kan ske (a.a.). Eriksson (1994) hävdar att brist på kunskap medför en 

kränkning i patienternas värdighet, vilket Eriksson (1994) anser är ett sätt att bedriva makt 

över patienterna. Patienterna uttryckte att de hade hanterat sin MRSA-infektion och 

situationen de befann sig i bättre om sjukvårdspersonalen haft mer kunskap och kunnat 
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tillföra denna information till patienterna. I resultatet upplevde patienterna att oförståelsen 

som de kände att sjukvårdspersonalen hade, gjorde att det skapades onödiga missförstånd och 

vårdtiden uppfattades som negativ. Socialstyrelsen (2005) beskriver hur viktigt ett bra 

bemötande, tillge rätt information och undervisa patienterna på ett bra sätt är för att vårdtiden 

och den situation som patienterna befinner sig i ska uppfattas som bra. Vidare förklarar 

Socialstyrelsen (2005) vikten av att sjukvårdspersonalen bemöter, informerar och undervisar 

patienterna på ett respektfullt sätt. 

 

 

Slutsatser 

Då MRSA är ett problem som ökar inom den svenska sjukhusmiljön och allt fler patienter är i 

behov av isoleringsvård på sjukhus behövs mer kunskap och förståelse från 

sjukvårdspersonalen. En fördjupad kunskap kring infektionssjukdomar, isolering och vad det 

innebär för en patient behövs för att kunna vårda och behandla dessa patienter med samma 

värdighet som en patient med en annan diagnos. Genom denna studies sammanställning av 

befintlig forskning kring MRSA-patienters upplevelser av isolering på sjukhus så möjliggör 

det för sjukvårdspersonalen att få mer förståelse för ämnet samt vad det innebär för en patient 

att få en infektionssjukdom som kräver isoleringsvård. 

Eftersom sjukvårdspersonal ska arbeta enligt personcentrerad vård där omvårdnaden ska 

fokusera på individens behov, respektera och förstå patienternas upplevelser och tolkningar 

av sin ohälsa känns denna studies resultat angeläget att användas i den svenska hälso- och 

sjukvården. Det krävs mer forskning kring MRSA-patienters upplevelser av isolering på 

sjukhus, detta för att öka förståelsen och kunskapen kring ämnet vilket kommer underlätta 

vården kring MRSA-smittade patienter. Mer forskning kring ämnet ökar medvetenheten om 

hur viktigt det är för sjukvårdspersonalen att arbeta med en medkänsla, trovärdighet och en 

acceptans för patienternas individuella situation och behov. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

 
 
 

Sökordskombinationer 
Cinahl 

Antal 
träffar 

Sök 
datum 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S1 (MH "Methicillin-Resistant 
Staphylococcus Aureus") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

2,386 2015-29-
09 

0 0 0 

S2 (MH "Patient Attitudes") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

21,955 2015-29-
09 

0 0 0 

S3 MH "Patient Attitudes")) AND 
(S1 AND S2)Limiters - English 
Language; Peer Reviewed; 
Publication Type: Journal 
Article 

8 2015-29-
09 

2 1 0 

S4 (MH "Coping") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

17,853 2015-29-
09 

0 0 0 

S5 ((MH "Coping")) AND (S1 
AND S2 AND S4) 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

1 2015-29-
09 

1 1 0 

S7 (MH "Life Experiences") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

9,401 2015-29-
09 

0 0 0 

S8 ((MH "Life Experiences")) AND 
(S1 AND S2 AND S7) 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

0 2015-29-
09 

0 0 0 

S9 S1 AND S7 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

1 2015-29-
09 

1 1 1 

S10 (MH "Adaptation, 
Psychological") 
Limiters ‐ English Language; Peer 
Reviewed; Publication Type: 
Journal Article 

16,977 2015-29-
09 

0 0 0 

S11 ((MH "Adaptation, 
Psychological")) AND (S1 AND 
S10) 
Limiters ‐ English Language; Peer 
Reviewed; Publication Type: 
Journal Article 

1 2015-29-
09 

0 0 0 
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Sök 
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Lästa 
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Lästa 
artiklar 
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valda 
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Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

1 2015-30-
09 

0 0 0 

S14 (MH"BacterialContamination") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

1,627 2015-30-
09 

0 0 0 

S15 ((MH "Bacterial 
Contamination")) AND (S1 
AND S4 AND S14) 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

0 2015-30-
09 

0 0 0 

S16 (MH "Patient Isolation") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 
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artiklar 
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Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 
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Publication Type: Journal 
Article 
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träffar 

Sök datum Lästa 
abstrakt
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artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

S34 ((MH "Hand Off (Patient 
Safety)")) AND (S1 AND 
S32) 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

277 2015-01-10 0 0 0 
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Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 
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S37 (MH "Adaptation, 
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Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

4,091 2015-01-10 0 0 0 

S38 ((MH "Adaptation, 
Physiological")) AND (S1 
AND S37) 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

0 2015-01-10 0 0 0 

S39 (MH "Patient Attitudes") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

21,955 2015-01-10 0 0 0 

S40 (MH "Practical Nursing") 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

1,021 2015-01-10 0 0 0 

S41 ((MH "Practical Nursing")) 
AND (S1 AND S39 AND 
S40) 
Limiters - English Language; 
Peer Reviewed; Publication 
Type: Journal Article 

0 2015-01-10 0 0 0 

 SUMMA 81  22 7 3 
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Sökordskombinationer  
Pubmed 

Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Lästa 
Artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

”Patient experience” 70072 2015-09-29 0 0 0 
”Adaptation” 60551 2015-09-29 0 0 0 
”Psychological” 92065 2015-09-29 0 0 0 
”Coping behavior” 21290  2015-09-29 0 0 0 
”Coping” 27233 2015-09-29 0 0 0 
”Psychological 
adjustment” 

22270  2015-09-29 0 0 0 

”Life change events” 3234 2015-09-29 0 0 0 
”MRSA” 5327 2015-09-29 0 0 0 
”MRSA” AND ”Life 
change events” 

7 2015-09-29  1 0 0 

"Methicillin-Resistant 
Staphylococcus 
aureus"(Mesh) 

5327 2015-09-29 0 0 0 

”Patient experience” AND 
”Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh)Filters: Last 5 
years; English; Journal 
article 

57 2015-09-29 10 4 0 

”Psychological” AND 
”Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) AND 
”Adaptation” Filters: Last 
5 years; English; Journal 
article 

3 2015-09-29 3 1 1 

”Patient isolation” 397 2015-09-29 0 0 0 
”Isolation” 170427 2015-09-29 0 0 0 
”Patient isolation” AND 
”Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) Filters: Last 5 
years; English; Journal 
article 

38 2015-09-29 5 2 0 

”Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) 

8298 2015-09-30 0 0 0 

”Infection” 648794 2015-09-30 0 0 0 
”Patient” 5297108 2015-09-30 0 0 0 
”Nurse-patient relations 31627 2015-09-30 0 0 0 
”Patient” AND”Infection” 
AND ”Methicillin-
Resistant Staphylococcus 
aureus” (Mesh) Filters: 
Last 5 years; English; 
Journal article 

1308 2015-09-30 0 0 0 

”Patient experience 
nursing” 

5151 2015-09-30 0 0 0 

”Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus”  

5 2015-09-30 4 2 0 
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(Mesh) AND ”Patient 
experience nursing” 
Filters: Last 5 years; 
English; Journal article 
”Nursing” 98477 2015-09-30 0 0 0 
”Nursing” AND ” 
Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) Filters: Last 5 
years; English; Journal 
article 

86 2015-09-30 10 8 1 

”Nursing” AND ” 
Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) Filters: Last 5 
years; English; Journal 
article; Similiar articles 

8 2015-09-30 3 1 1 

”Infection control” (Mesh) 52076 2015-10-01 0 0 0 
”Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) 

8308 2015-10-01 0 0 0 

”Infection control” (Mesh) 
AND ”Methicillin-
Resistant Staphylococcus 
aureus” (Mesh) Filters: 
Last 5 years; Journal 
article; English 

36 2015-10-01 5 2 0 

”Infection” (Mesh) 648983 2015-10-01 0 0 0 
”Infection” (Mesh) AND 
”Meticillin-Resistant 
Staphylococcus aureus” 
(Mesh) Filters: Last 5 
years; English; Journal 
article 

253 2015-10-01 7 2 1 

Summa: 493  48 22 4 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  

Enligt Olsson och Sörensen (2012)  s-284  

 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat= 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven
Syfte Ej angiven Otydligt Medel Tydlig 
Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 

 
 

Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Litteratursökning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval (liknande resultat, relevans 
etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Vetenskaplig kvalitet på ingående 
studier 

Ej bedömd Låg Medel God 

Patienter med MRSA  Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Resultat     
Frågeställningen besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivningen (redovisar 
tabeller etc 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
Diskussion och slutsatser     
Överensstämmelse med resultat( 
Resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser  Finns Saknas   
Diskussion av egenkritik och 
felkällor  

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
Totala poäng (max 42)     
    P 
Grad I: 80%    % 
Grad 2: 70%    Grad 
Grad 3: 60%     
     
Titel     
Författare     

       



 

37 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Lindberg, M ., Carlsson,M., 
Högman, M., & Skytt, B. 
2009, Sverige. 

Suffering from meticillin-
resistant Staphylococcus 
aureus: experiences and 
understandings of 
colonisation. 

Manifest 
och latent kvalitativ 
innehållsanalys  

Studien bygger på 13 
semistrukturerade 
intervjuer med vuxna över 
18 år. 

36 Poäng  
Grad 1=80%   

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

Patients’ perceptions of 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus and 
source isolation: a 
qualitative analysis of 
source-isolated patients 

Kvalitativ 
innehållsanlys  

Studien bygger på 19 
semistrukturerade 
intervjuer med vuxna över 
18 år. 

37 Poäng 
Grad 1=80% 

Lindberg, M., Carlsson, M., 
& Skytt, B. 2014, Sverige. 

MRSA-colonized persons’ 
and healthcare personnel's 
experiences of patient–
professional interactions in 
and responsibilities for 
infection prevention in 
Sweden. 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 

Studien bygger på 25 
öppna semistrukturerade 
intervjuer med vuxna 
över18 år. 

40 Poäng 
Grad 1=80% 

Barratt, R,. Shaban,. R., & 
Moyle,. W. 2010, Nya 
Zeeland. 

Behind barriers: patients’ 
perceptions of source 
isolation for Methicillin‑
resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA). 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Studien bygger på 10 
öppna semistrukturerade 
intervjuer med vuxna över 
18 år. 

36 Poäng 
Grad 1=80% 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Andersson, H., Fossum. B & 
Lindholm, C. 2011. Sverige 

MRSA- global threat and 
personal disaster: 
patientens’ experiences 

Kvalitativ innehållsanalys. 
 

Studien bygger på 15 
öppna semistrukturerade 
intervjuer med vuxna över 
18 år. 

41 poäng 
Grad 1 =80% 

Rodney., E & Ross-Gordon, 
J. 2012. USA 

MRSA model of learning 
and adaptation: a 
qualitative study among 
the general public. 

Analyserades med en 
kvalitativ och 
konstruktivistisk teori.  
 

Studien bygger på 10 
semistrukturerade 
intervjuer med vuxna över 
18 år. 

33 Poäng 
Grad 2=70% 

Hellström, L., Sjöström., 
H.T., & Skyman, E. (2010). 
Sverige 

Patients’ experiences of 
being infected with 
MRSA at a hospital and 
subsequently source 
isolated 

Kvalitativ med subjektiv 

analys. 

Studien bygger på 6 
djupintervjuer, med vuxna 
över 18 år. 

41 poäng 
Grad 1 = 80% 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondensering Kodning kategori 

Participants associated being in 
isolation because they were MRSA 
positive with a variety of emotions 
including fear, anger, frustation and 
guilt 

Associerar sin isolering 
med rädsla skuld och 
ilska.   

Isolering upplevs negativt Känslor förknippade 
till isolering 

The participants described their 
feelings using metaphors such as 
´having the plague´ and they 
understood how it would feel to be 
human immunodeficiency virus (HIV) 
positive. 

Känslorna beskrivs som 
att ”ha pesten” och en 
förståelse för att vara 
smittad av HIV. 

Känslan av att ha en 
smittsam sjukdom. 

Stigmatisering från 
vårdpersonal. 

Concluded that procedures that occur 
infrequently, such as taking care of a 
MRSA-colonized patient, cause fear 
and feelings of insecurity among 
healthcare personal. 

MRSA patienter 
orsakar rädsla och 
otrygghet bland 
sjukvårds personal. 

Rädsla och otrygghet 
bland sjukvårdspersonal. 

Okunskap kring 
MRSA- smitta. 

Often, these professionals laid the 
groundwork for how the participants 
pursued their overall learning about 
the disease and, they seemed to 
influence the participants attitude and 
belief in what they learned about the 
infection. 

Professioner lägger 
grunden till 
informationen som 
påverkar patienternas 
attityd och tro, på vad 
de lärt sig. 

Informationen påverkar 
patienternas attityd och 
tro. 

Behov av stöd och 
Information. 

 

 

 

 


