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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som är bärare av smittsamma sjukdomar kräver vård med särskilda 

hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Sjuksköterskor upplever ibland att 

hygienrutiner är tidskrävande samt att patienter med smittsamma sjukdomar inte får 

optimal vård. Problem: Sjuksköterskor upplever ibland att de inte räcker till och inte vill gå 

in i onödan till smittsamma patienter dels på grund av rädsla att bli smittade, samt för att 

hygienrutiner upplevs omständliga. Om sjuksköterskor endast tar hänsyn till patientens 

fysiska behov finns risk att sjuksköterskors plikt att vårda hela människan inte fullföljs. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vara bärare av smittsam sjukdom inom 

somatisk vård. Metod: Allmän litteraturöversikt med deskriptiv design. Tretton artiklar, 

varav sju kvalitativa, fyra kvantitativa samt två ’Mixed methods’ analyserades. Resultat: 

Patienterna upplevde stigma, att informationen de fick av vårdpersonalen ibland var 

bristfällig samt att kunskap hos vårdpersonalen saknades. Patienterna upplevde även att 

vårdpersonalen brast i utförandet av hygienrutiner, att isolering kunde kännas ensamt samt 

att de var rädda att smitta andra. Slutsatser: Vårdpersonalens medvetenhet och kunskap 

har betydelse för patienters upplevelser av att vara bärare av smittsam sjukdom inom 

somatisk vård. 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, isolering, patienters upplevelser, smittsam sjukdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Patients who carry infectious diseases require care with specific hygiene 

routines to prevent spread of infection. Nurses sometimes experience that hygiene routines 

are time-consuming and that patients with infectious diseases get suboptimal care. 

Problem: Nurses sometimes feel insufficient and do not want to go in to infectious patients 

if not needed because of fear of being infected and because hygiene routines are complicated. 

If nurses only meet patient’s physical needs, there is a risk that nurses’ duty to care for the 

whole person is uncompleted. Aim: To describe patients’ experiences of being a carrier of 

infectious disease within somatic care. Method: General literature overview with descriptive 

design. Thirteen articles, seven qualitative, four quantitative and two ‘Mixed methods’ were 

analyzed. Results: The patients experienced stigma, that information they received from 

healthcare staff was inadequate and that knowledge of healthcare staff was lacking. The 

patients also felt healthcare staff were careless with hygiene routines, that isolation could be 

lonely, and that they were afraid to infect others. Conclusions: The awareness and 

knowledge of healthcare staff is significant for patients’ experiences of being a carrier of 

infectious diseases within somatic care. 

Keywords: General literature overview, infectious disease, isolation, patients’ experiences 
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1 INLEDNING 

Idag rör vi oss mellan olika platser i världen på ett annat sätt än förr. Människor reser mer 

mellan olika länder samt flyttar och bosätter sig på platser utanför deras hemland i större 

utsträckning än tidigare. Detta i kombination med att vissa läkemedel är lättillgängliga och 

därmed överkonsumeras har lett till att smittsamma sjukdomar såsom Meticillin-Resistent 

Staphylococcus Aureus (MRSA) och Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) blivit 

vanligare inom vården. När patienter bär på smittsam sjukdom behöver särskilda 

hygienrutiner tas hänsyn till för att förhindra smittspridning. 

Vi har erfarenhet av att vårda patienter som på grund av smittsam sjukdom kräver särskilda 

hygienrutiner såsom munskydd, skyddskläder eller isolering i enkelsal. Vi uppfattar det 

ibland som att sjuksköterskor undviker att gå in till patienter som bär på smittsam sjukdom. 

Kanske på grund av att det upplevs tidskrävande med de extra hygienrutinerna eller för att 

det finns en rädsla att själva bli smittade. Otillräcklig kunskap kan vara anledning till att 

sjuksköterskor undviker att gå in till dessa patienter. Frågan är hur det upplevs för patienter 

som är bärare av smittsam sjukdom att vårdas inom somatisk vård. Genom att ta reda på 

patienters upplevelser av att vara bärare av smittsam sjukdom inom somatisk vård kan 

sjuksköterskor få mer kunskap om hur de kan ge optimal vård till denna patientgrupp. Denna 

studie görs på uppdrag av Köpings lasarett, vårdavdelning 2. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitioner av begrepp som är förekommande i examensarbetet. 

Därefter beskrivs Clostridium difficile, ESBL och MRSA samt tidigare forskning kring 

hygienrutiner, isolering och smittsamma sjukdomar. Slutligen beskrivs teoretiskt perspektiv 

och problemformulering. 

2.1 Definitioner 

De begrepp som definieras och beskrivs nedan är isolering, smittsamma sjukdomar, stigma, 

vårdpersonal samt MRSA-bärarkort. 
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2.1.1 Isolering 

Enligt Nationalencyklopedin (1992) innebär ”isolering inom hälso- och sjukvården skydd mot 

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

smittbärare tas om hand på sådant sätt att andra inte kan smittas” (s. 615). I examensarbetet 

behandlas begreppet isolering utifrån Nationalencyklopedins definition. Isolering av 

patienter på grund av nedsatt immunförsvar eller som på grund av psykisk ohälsa är en fara 

för sig själva eller andra kommer inte beröras. 

2.1.2 Smittsamma sjukdomar  

Smittsamma sjukdomar definieras enligt Smittskyddslagen (SmittskL, SFS 2004:168) som 

”…alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett 

inte ringa hot mot människors hälsa” (3 §). SmittskL (SFS 2004:168) skriver även att endast 

när det finns risk för smittspridning får det beslutas om eventuell isolering. I Ransjö och 

Edstedt (2016) finns exempel på olika smittvägar som kräver enkelrum, exempelvis bör 

patienter som utsöndrar smitta i avföringen, via luften eller via infekterade sår ha enkelrum. 

2.1.3 Stigma  

Oxford Dictionaries definierar stigma som ”ett märke av skam som är förknippat med en viss 

omständighet, kvalitet eller person” (2017, första stycket). Goffman (2014) beskriver olika 

typer av stigma, varav en typ kallas kroppsligt stigma som kan bero på exempelvis sjukdom. 

När en person upplever stigma på grund av sjukdom innebär det en upplevelse av att vara sin 

sjukdom. Personen känner sig märkt och utpekad. I examensarbetet behandlas begreppet 

stigma utifrån Goffman (2014) beskrivning av kroppsligt stigma. 

2.1.4 Vårdpersonal 

I examensarbetet definieras vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

inom somatisk vård. I resultatet och diskussionen används begreppet vårdpersonal eftersom 

artiklarnas resultat utgår från den benämningen. I bakgrunden och problemformuleringen 

används istället begreppet sjuksköterskor eftersom artiklarna utgår från sjuksköterskors 

perspektiv. Det finns en medvetenhet om att valt problemområde även inkluderar andra 

professioner än sjuksköterskors men eftersom examensarbetet görs inom 

sjuksköterskeutbildningen valdes enbart sjuksköterskors perspektiv. 

2.1.5 MRSA-bärarkort 

Enligt SmittskL (SFS 2004:168) har en person som bär på eller misstänks bära på smittsam 

sjukdom skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning. 

Exempelvis bör en person med MRSA informera om sitt bärarkap vid kontakt med vården. 

Detta kan enligt Sahlgrenska universitetssjukhuset (2017) göras genom att ett MRSA-

bärarkort med information om bärarskapet delas ut till personer med MRSA. Vid all kontakt 

med vården bör MRSA-bärarkortet visas upp. 
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2.2 Clostridium difficile, ESBL och MRSA 

Här beskrivs de smittsamma sjukdomar som behandlas i examensarbetet: Clostridium 

difficile, ESBL och MRSA. 

2.2.1 Clostridium difficile 

Bakterien Clostridium difficile kan finnas i tarmen hos människan utan att ge besvär. Vid 

antibiotikaanvändning kan bakterien växa till på grund av att normalfloran rubbas vilket kan 

orsaka infektion. Eftersom Clostridium difficile har förmågan att bilda sporer som kan 

överleva länge i omgivningen kan den bli svår att eliminera vid sanering 

(Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

2.2.2 ESBL 

Bakterierna Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli är tarmbakterier som finns i 

människans normalflora. Dessa bakterier har på senare tid utvecklat en förmåga att bilda 

enzymer som är motståndskraftiga mot antibiotika. När bakterier har detta enzym kallas de 

för Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL). Det innebär att bakterien blir svårbehandlad 

vid infektion (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

2.2.3 MRSA  

Bakterien Staphylococcus Aureus finns i människans normalflora. På senare tid har denna 

bakterie utvecklat motståndskraft mot antibiotika och kallas därav Meticillin-Resistent 

Staphylococcus Aureus (MRSA). Det innebär att bakterien blir svårbehandlad vid infektion 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

2.3 Tidigare forskning 

Här beskrivs tidigare forskning som berör hygienrutiner vid smittsam sjukdom och innebörd 

av isolering samt sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters perspektiv av att vårda 

patienter med smittsam sjukdom. 

2.3.1 Hygienrutiner vid smittsam sjukdom och innebörd av isolering 

En holländsk studie beskriver att god handhygien, noggrann städning och isolering är 

grundläggande åtgärder vid vård av patienter med smittsam sjukdom (Duijn, Dautzenberg, & 

Oostdijk, 2011). I en amerikansk studie framkommer att den viktigaste åtgärden för att 

förhindra smittspridning är god handhygien med handsprit och vid behov tvål och vatten. 

För att förhindra smittspridning ytterligare steriliseras utrustning som varit i kontakt med 

patienter och vid städning används desinfektionsmedel (Langford & Williams, 2011). En 

engelsk studie beskriver att isolering används förebyggande som rutin för att förhindra 
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smittspridning (Gould, 2009). Det kan vara av fördel att smittsam patient vårdas i enkelrum 

med egen toalett. Detta gäller vid kontakt- och droppsmitta samt vid indirekt kontaktsmitta 

(Ericson & Ericson, 2009). 

I en amerikansk-fransk studie framkommer att sjuksköterskor vidtar försiktighetsåtgärder 

såsom användning av skyddskläder och handskar när de går in till patienter med smittsam 

sjukdom. Smittsamma patienter isoleras även i enkelrum och skyltar sätts upp utanför 

rummet för att upplysa om att speciella försiktighetsåtgärder behöver vidtas innan någon går 

in i rummet (Guillemin m.fl., 2015). Alla som kommer i kontakt med patienten eller 

patientens rum ska vara medvetna om hur de undviker att själva bli smittade samt hur de 

förebygger smittspridning till andra (Gould, 2009). En annan amerikansk studie beskriver 

att skillnaden mellan isolering, avskildhet och privatliv är att de två sistnämnda är frivilliga 

handlingar medan isolering leder till ofrivillig begränsning av utrymme, möjlighet att röra sig 

fritt samt minskar den sociala tillgången för individen (Gilmartin, Grota, & Sousa, 2013). 

2.3.2 Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters perspektiv 

I tre studier från Amerika, Frankrike och Sverige beskrivs sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter med smittsam sjukdom i isolering. Sjuksköterskor uttrycker att det är 

överväldigande och tidskrävande på grund av extra hygienrutiner som måste vidtas för att 

förhindra smittspridning (Guillemin m.fl., 2015; Seibert, Gabel Speroni, Mi Oh, DeVoe, & 

Jacobsen, 2014; Andersson, Andreassen Gleissman, Lindholm, & Fossum, 2016). Vidare 

uttrycker sjuksköterskor att dessa hygienrutiner hindrar dem från att vara hos patienten så 

ofta de vill, vilket de anser försämrar vårdkvaliteten (Guillemin m.fl., 2015). Sjuksköterskor 

beskriver att skyddsutrustningen som krävs vid isoleringsvård kan begränsa den fysiska 

kontakten med patienter, vilket kan försvåra för patienten att känna trygghet och tröst. 

Sjuksköterskor menar att den fysiska kontakten främjar en god vårdrelation (Seibert m.fl., 

2014). 

Vidare framgår av amerikanska, kinesiska och svenska studier att sjuksköterskor upplever 

oro att bli smittade i samband med att de vårdar patienter isolerade på grund av smittsam 

sjukdom samt rädsla över att föra smittan vidare till anhöriga (Seibert m.fl., 2014; Chen, 

Chen, Lee, & Yang, 2016; Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden, & Tammelin, 2015; 

Andersson m.fl., 2016). Det framkommer också att sjuksköterskor skäms över att den egna 

rädslan påverkar mötet med patienter negativt samt att patienter ibland blir behandlade som 

om de bär på pestsmitta (Wiklund m.fl., 2015). Frustration och hjälplöshet är vanligt hos 

sjuksköterskor när de vårdar isolerade patienter med exempelvis frekventa diarréer. Detta 

eftersom sjuksköterskor upplever att det för patienten kan vara stressande, smärtsamt och 

upplevas pinsamt att behöva hjälp med omvårdnaden vid diarréer (Guillemin m.fl., 2015). 

Sjuksköterskor uttrycker att patienter är medvetna om att sjuksköterskor är rädda för att bli 

smittade och att de undviker att ta hand om patienter med smittsam sjukdom. Vidare 

uttrycker sjuksköterskor att denna medvetenhet hos patienter kan resultera i att patienter 

upplever att de är pestbärare, smutsiga och ensamma (Andersson m.fl., 2016). 

I en irländsk studie (Cassidy, 2006) framkommer att sjuksköterskestudenter upplever att 

patienter som är isolerade får mindre vårdande tid. Sjuksköterskestudenter uttrycker att 
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sjuksköterskor ofta undviker att gå in till patienter som är isolerade bara för att samtala. 

Detta beror till viss del på att de behöver ha skyddskläder på sig vilket är tidskrävande. 

Konsekvensen kan bli att patienter endast får hjälp med de fysiska behoven men inte med de 

mentala. Sjuksköterskestudenter upplever också att patienter möjligtvis känner sig socialt 

bortstötta och att sjuksköterskor behöver bli bättre på att förena rutinerna kring 

isoleringsvård med rollen som vårdande sjuksköterska för att undvika att omvårdnaden 

glöms bort (Cassidy, 2006). Sjuksköterskor uttrycker att det uppstår konflikter om vem som 

ska gå in till patienter med smittsamma sjukdomar. Det förekommer att sjuksköterskor inte 

vill gå in till patienter om de inte är tvungna och när de är hos patienter använder de 

handskar för att undvika hud mot hud-kontakt trots att det inte är nödvändigt. Det resulterar 

i mindre fysisk kontakt jämfört med patienter som inte bär på smittsam sjukdom. 

Sjuksköterskor upplever ibland att de har otillräcklig information om smittsamma sjukdomar 

vilket resulterar i rädsla och osäkerhet och uttrycker att utökad information och kunskap hos 

sjuksköterskor skulle leda till bättre patientvård (Andersson m.fl., 2016). 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

Nedan beskrivs teorier om begreppen hälsa, hela människan och vårdrelationen utifrån 

Eriksson (2014). Genom att redogöra för begreppen ges en djupare förståelse för innebörden 

av begreppet hälsa, människan som helhet, att människan inte bara är en kropp utan har 

flera dimensioner samt vårdrelationens betydelse i att se hela människan. Patienter som 

vårdas med smittsam sjukdom kan främjas av att sjuksköterskor har en djupare kunskap om 

dessa begrepp då det kan resultera i en djupare förståelse för patienters upplevelse. 

2.4.1 Hälsa 

Hälsa är inte något som kan ges till en annan individ. Hälsa är något människan är. Hälsa är 

inte ett tillstånd som är oföränderligt utan något som är i ständig rörelse där flera delar 

påverkar varandra. Därav kan hälsa med fördel kallas hälsoprocess. Hälsa består av flera 

dimensioner som samspelar med varandra och tillsammans utgör en helhet. Denna helhet är 

betydande för att människan ska kunna uppleva hälsa. Eftersom varje människa är unik blir 

också upplevelsen av hälsa individuell och går inte att mäta. Synen på hälsa kan påverkas av 

exempelvis kultur, bakgrund samt människans livssituation. Inom hälso- och sjukvården är 

målet att patienter, oavsett bakgrund och omständigheter, ska uppnå bästa möjliga hälsa 

(Eriksson, 2014). 

2.4.2 Hela människan 

Vårdvetenskapens syn på människan grundar sig i att människa är en helhet. Människan 

består inte bara av en dimension utan är ande, kropp och själ. Människan är unik vilket 

innebär att vården måste anpassas utifrån varje enskild individ. Sjuksköterskor behöver 

kontinuerligt utveckla kunskapen kring detta för att kunna tillgodose människan med 

optimal vård (Eriksson, 2014).  
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Människans problem, behov och begär skiljer sig. Problem är något som människan i en 

rådande situation inte klarar av på egen hand. Problemen blir mer tydliga ifall de yttrar sig i 

det dagliga livet. Det är av yttersta vikt att hänsyn tas till patientens upplevelse av vad som är 

ett problem och att sjuksköterskor gör sitt yttersta för att hjälpa patienten att lösa problemet. 

När detta görs är det fördelaktigt om sjuksköterskor reflekterar över upphovet till problemet. 

Om problem förblir olösta hindrar det patienten från att leva i sin fulla potential samt 

begränsas patientens möjlighet att utvecklas som hel människa. Behov kan både innefatta 

organiska behov, såsom näring och luft, emotionella behov, såsom trygghet och hopp samt 

kulturella behov, vilket innebär att vanor och traditioner bibehålls. Människan har även ett 

behov av att utvecklas och att förverkliga sig själv samt andliga behov som innefattar 

uppfattningar om tro, etik och moral. Det mest framträdande behovet hos människan är att 

ha ett socialt liv och att känna samhörighet med andra människor. Begär speglar det innersta 

hos människan, exempelvis en djup längtan eller önskan. För att kunna vara sig själv och bli 

en hel människa behöver livet präglas av bekräftelse och acceptans från omgivningen. Kärlek 

och liv är centrala begär hos människan där kärlek yttrar sig i relationer och liv i viljan att 

leva och hitta mening (Eriksson, 2014). 

2.4.3 Vårdrelationen 

Vårdrelationen beskrivs som vårdandets grund och syftar på relationen mellan patient och 

sjuksköterska. I en relation ges utrymme för människan att växa. I skapandet av 

vårdrelationen är det viktigt att både kunna ”ta emot” och ”att ge” vilket inte alltid är enkelt 

och kan vara en process. Relationen mellan sjuksköterska och patient möjliggör för patienten 

att ge uttryck för dennes problem, behov och begär. Vårdrelationen innebär inte bara att 

sjuksköterska och patient möts på ett ytligt plan utan förutsätter en djupare relation som 

präglas av trygghet och tillit. Det innebär att sjuksköterskan inte får tvinga fram en 

vårdrelation utan vårdrelationen ska utgå från ömsesidighet. Vårdrelationen möjliggör vård 

som tillgodoser hela människan (Eriksson, 2014). 

I vårdprocessen benämns vårdrelation istället som vårdförhållande vars syfte är att stötta 

patienten i att uppnå god hälsa. Vårdförhållandet präglas av kompetens och professionalitet 

och har ett etiskt förhållningssätt. Kontinuitet är viktigt i vårdförhållandet eftersom det 

underlättar patientens hälsoutveckling. Genom kontinuitet kan ett tryggt vårdförhållande 

skapas där sjuksköterskan får kunskap om patienten och vårdprocessen går från att vara 

enbart uppgifter till att bli vårdande (Eriksson, 2014). 

2.5 Problemformulering  

När en patient vårdas med smittsam sjukdom inom somatisk vård vidtas särskilda 

hygienrutiner för sjuksköterskor som kan vara tidskrävande. Det kan leda till att besöken till 

patienten med smittsam sjukdom minskar och patienten får mindre vårdande tid. 

Sjuksköterskor upplever ibland att de inte räcker till och är rädda för att bli smittade vilket 

kan leda till att de inte går in i onödan till smittsamma patienter. Om bara de fysiska behoven 

hos patienten blir tillgodosedda finns det risk att sjuksköterskor inte fullföljer sin plikt att 
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vårda hela människan. När sjuksköterskor brister i att ge patienten tillräckligt med tid 

upplever de att patienten lämnas ensam med sina känslor och vårdrelationen uteblir. Frågan 

är hur det påverkar patientens upplevelse av hälsa. Med utökad kunskap om patientens 

upplevelse av att vara bärare av smittsam sjukdom inom somatisk vård, kan förhoppningsvis 

vården utformas med hänsyn till hela människan. Detta underlättar skapandet av en 

vårdrelation vilken kan möjliggöra att patienter med smittsam sjukdom får så optimal vård 

som möjligt. 

3 SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser av att vara bärare av smittsam sjukdom inom somatisk 

vård.  

4 METOD 

Examensarbetet utgick från en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med deskriptiv 

design. Genom att använda denna metod erhölls en översikt över valt område och en 

beskrivande sammanfattning formulerades. Kvalitativ ansats användes med både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderade. Segesten (2012) påpekar att det i kvalitativ 

ansats erhålls djupare förståelse inom det valda området kring människans upplevelser. 

Nedan beskrivs urval och datainsamling samt dataanalys och genomförande. 

4.1 Urval och datainsamling 

Utifrån en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) valdes först ett område att studera. 

Därefter söktes relevanta artiklar till valt område och en första överblick över artiklarnas 

innehåll gjordes. Samtliga artiklar söktes via Mälardalens Högskolas bibliotek. 

Vårdvetenskapliga, engelskspråkiga och ’Peer-review’ artiklar var inklusionskriterier när 

Cinahl Plus användes som databas. Initialt inkluderades artiklar publicerade mellan år 

2005–2017. Detta ändrades sedan till år 2010–2017 i samband med att nya sökord tillkom 

samt för att få tillgång till den senaste forskningen. Vid sökning i databasen PubMed var 

inklusionskriterier vårdvetenskapliga, engelskspråkiga artiklar publicerade de senaste tio 

åren. I både Cinahl Plus och PubMed användes sökord som innefattade smittsam sjukdom 

och sökningarna begränsades till patienters perspektiv inom somatisk vård. För mer 

information om sökförfarande, sökord och urval se (Bilaga 1). Vårdpersonal och anhörigas 

perspektiv samt isolering på grund av andra skäl än infektion var exklusionskriterier. Detta 
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för att få fram relevanta artiklar utifrån valt syfte. Vårdvetenskapliga artiklar som innefattade 

fler perspektiv än patientens inkluderades på grund av att patientperspektivet var lätt att 

urskilja. För mer information om artiklarna, se artikelmatris (Bilaga 2). Östlundh (2012) 

beskriver funktionen av trunkeringstecken, ”*”. Vid sökningar i databaserna användes denna 

funktion för att få fram alla böjningar av ett ord, exempelvis patient*. Vid sökningarna 

användes också Boolesk sökteknik. Östlundh (2012) beskriver att Boolesk sökteknik innebär 

att sökorden OR, AND och NOT kan begränsa alternativt bredda sökningen. 

Datainsamlingen resulterade i totalt 13 vårdvetenskapliga artiklar varav sju kvalitativa, fyra 

kvantitativa och två ’Mixed methods’. 

Utifrån Friberg (2012) lästes artiklarnas sammanfattningar med öppet sinne vilket 

resulterade i att översikt över kunskapsområdet erhölls. Därefter valdes vilka artiklar som 

skulle ingå i analysen. I och med detta gjordes en kvalitetsgranskning för att säkerställa att 

artiklarna höll god kvalitet. Kvalitetsgranskningen utgick från 11 av 13 ja och nej frågor 

utifrån Friberg (2012) där ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. Två frågor gick inte att 

applicera på både kvalitativa och kvantitativa artiklar och valdes därför bort. Samtliga 

artiklar hade mellan åtta och tio poäng vilket innebar att de höll hög kvalitet (Bilaga 3).  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analys enligt Friberg (2012) som innefattar tre steg genomfördes på de utvalda artiklarna. I 

det första steget lästes artiklarna flertalet gånger för att få djupare inblick i vad de handlade 

om. För att få en bättre översikt över artiklarnas innehåll skapades en artikelmatris där 

artiklarnas syfte, metod och resultat synliggjordes (Bilaga 2). I det andra steget urskildes 

likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat, med huvudfokus på resultaten 

(Friberg, 2012). Ett dokument skapades där artiklarnas syfte och metod sattes i en tabell för 

att kunna jämföras med varandra. I dokumentet särskildes artiklarna med kvalitativ ansats, 

kvantitativ ansats respektive ’Mixed methods’ från varandra. Det gjordes för att få en 

tydligare bild av vilka syften och metoder som kunde sättas samman. Ytterligare ett 

dokument skapades där huvudfynden från artiklarnas resultat samlades och färgkodades för 

att lättare se likheter och skillnader. Enligt Friberg (2012) presenteras kvalitativa resultat i 

ord medan kvantitativa resultat presenteras i siffror. Utifrån det sattes de kvalitativa 

resultaten och de kvantitativa resultaten i olika kolumner. I det tredje steget formulerades en 

beskrivande sammanfattning av de resultat som framkommit utifrån skillnader och likheter 

genom indelning i kategorier (Friberg, 2012). Resultatet presenterades i fyra kategorier. 

4.3 Etiska överväganden 

Forskare behöver kunskap kring de etiska aspekter som kan komma att beröras under 

forskningens gång (Codex, 2017a). ’Peer review’, som innebär att artikeln fackgranskas av 

oberoende experter, är ett sätt för forskaren att garantera artiklarnas kvalitet. 

Fackgranskning innebär att artikeln kritiskt granskas utifrån olika aspekter. Vid godkänd 

fackgranskning uppfyller artikeln de vetenskapliga kraven och får därmed publiceras (Codex, 
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2017b). Fackgranskningen görs alltid innan artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter 

(Segesten, 2012). Då de vårdvetenskapliga artiklarna som inkluderades i examensarbetet var 

skrivna på engelska förekom vissa ord som behövde översättas till svenska. Detta gjordes 

med hjälp av Google translate och ordlexikon. De flesta studierna är skrivna på engelska då 

det idag är vetenskapens officiella språk (Segesten, 2012). 

Ärlighet är en viktig aspekt inom forskningsetiken. Det innebär att hänsyn ska visas till all 

forskning genom att inte plagiera, inte utesluta kritik samt att det aktuella området får en 

rättvis beskrivning (Erikson, 2009). Även Codex (2017c) lyfter fram vikten av att inte 

plagiera, förfalska, feltolka eller stjäla material då det anses som forskningsfusk. Enligt 

Erikson (2009) är det viktigt att vara tydlig i refereringen, inte bara för läsarens skull utan 

även i respekt för författaren. Vid referering till texternas ursprungskälla i examensarbetet 

har APA-manualen (American Psychological Association) använts. Ingen ny data inhämtades 

i examensarbetet eftersom det utgick från en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) 

och därav behövdes ingen etikprövning. Examensarbetet har utgått från dessa etiska 

riktlinjer. 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader utifrån artiklarnas syfte, metod och resultat. 

Artiklarnas resultat presenteras i fyra kategorier. 

5.1 Artiklarnas syfte 

Tre av artiklarnas syften var att undersöka patienternas upplevelse av att vara bärare av 

MRSA och att bli isolerad på vårdavdelning (Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson, & 

Lewis, 2012; Skyman, Thunberg Sjöström, & Hellström, 2010; Barratt, Shaban, & Moyle, 

2011). Syftet i Barratt m.fl. (2011) innefattade, till skillnad från de andra två artiklarna, även 

vilken mening patienternas erfarenheter av MRSA och isolerande vård genererade. I en 

annan artikel var syftet att undersöka patienternas upplevelse av att få och använda ett 

MRSA-bärarkort (Skyman m.fl., 2014). En annan artikels syfte var att identifiera och 

kvantifiera förekomsten av stigma hos patienterna som var bärare av MRSA samt dess 

association till mental hälsa (Rump, De Boer, Reis, Wassenberg, & Van Steenbergen, 2017). 

Syftet i en annan artikel var att undersöka den kliniska patientupplevelsen hos patienterna 

som var bärare av MRSA på ett regionalt sjukhus (Goldsack MChem m.fl., 2014). 

Två av studiernas syften var att beskriva patienternas upplevelse av att vara bärare av MRSA 

(Andersson, Lindholm, & Fossum, 2011; Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg Sjöström, & 

Åhrén, 2016). Skyman m.fl. (2016) belyste även patienternas upplevelse av att som bärare av 

MRSA erhålla vård. I en studie var syftet att undersöka upplevelsen av isolering hos 

patienterna med Clostridium difficile i slutenvården (Pacheco & Spyropoulos, 2010). Syftet i 
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en annan studie var att öka förståelsen för hur de infekterade patienterna uppfattade 

situationen av att vara bärare av multiresistenta bakterier (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter, & 

Tammelin, 2013). 

Syftet i en artikel var att undersöka skillnaden på nivån av ångest och depression mellan 

patienterna som var isolerade respektive icke-isolerade (Wassenberg, Severs, & Bonten, 

2010). I en annan artikel var syftet att beskriva hur kontaktisolering påverkade nivån av 

ångest och depression hos patienterna och vilken påverkan sociodemografiska faktorer och 

patienternas karaktär hade samt de isolerade patienternas tankar kring isolering (Findik, 

Ozbas, Cavdar, Erkan, & Topcu, 2012). Syftet i ytterligare en artikel var att jämföra 

tillfredsställelsen hos patienterna som var isolerade respektive icke-isolerade inom 

slutenvården. De bedömde även de isolerade patienternas uppfattning och förståelse av 

kontaktisolering (Gasink m.fl., 2008). 

5.2 Artiklarnas metod 

Sju av artiklarna hade kvalitativ ansats (Andersson m.fl., 2011; Barratt m.fl., 2011; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Webber m.fl., 2012; Skyman m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2016; Wiklund 

m.fl., 2013). 

I fyra av studierna utfördes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (Andersson m.fl., 

2011; Barratt m.fl., 2011; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Webber m.fl., 2012). 

Analysmetoderna skilde sig något mellan artiklarna. I en artikel, där patienter i Sverige med 

MRSA-infekterade sår blev intervjuade, analyserades data med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Andersson m.fl., 2011). En annan artikel analyserade data med 

fenomenologisk ansats där huvudfynden sammanställdes i teman. Informanterna var 

patienter på sjukhus i Nya Zeeland som var isolerade på grund av att de var bärare av MRSA 

(Barrat m.fl., 2011). I en studie inhämtades data från patienter med Clostridium difficile och 

deras familjer på ett sjukhus i Canada (Pacheco & Spyropoulos, 2010). I en artikel 

genomfördes intervjuerna med isolerade patienter som var bärare av MRSA på ett sjukhus i 

Canada (Webber m.fl., 2012). I de två sistnämnda studierna analyserades data med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys (Pacheco & Spyropoulos, 2010; Webber m.fl., 2012). 

Gemensamt för två av artiklarna var att djupintervjuer med öppna frågor genomfördes 

(Skyman m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2016). Skillnaden mellan analyserna i studierna var att 

Skyman m.fl. (2010) analyserade data från isolerade patienter på ett sjukhus i Sverige som 

var bärare av MRSA med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Skyman m.fl. (2016) analyserade 

istället data med fenomenologiskt och hermeneutiskt förhållningssätt. Intervjuerna 

genomfördes med patienter i Sverige som var bärare av MRSA samtidigt som de fick vård av 

andra anledningar. Ytterligare en artikel använde öppna frågor när patienter med ESBL 

intervjuades. En modifierad version av ’Grounded theory’ användes för att analysera data 

(Wiklund m.fl., 2013). 

Fyra av de utvalda artiklarna hade kvantitativ ansats och använde mätskalor vid 

analyseringen av data (Findik m.fl., 2012; Wassenberg m.fl., 2010; Gasink m.fl., 2008; Rump 
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m.fl., 2017). En artikel inhämtade data från ett sjukhus i Turkiet. Enkäter besvarades av 

patienter som var isolerade respektive icke-isolerade (Findik m.fl., 2012). I ytterligare två 

artiklar besvarades enkäter av isolerade och icke-isolerade patienter. Båda studierna var 

tvärsnittsstudier (Wassenberg m.fl., 2010; Gasink m.fl., 2008). En av studierna genomfördes 

på ett sjukhus i Nederländerna (Wassenberg m.fl., 2010). Den andra studien utfördes på ett 

sjukhus i USA (Gasink m.fl., 2008). En tvärsnittsstudie genomfördes även i en annan studie. 

Enkäter besvarades av patienter som var bärare av MRSA på två sjukhus och två regionala 

vårdcentraler i Nederländerna (Rump m.fl., 2017). 

Sambandet mellan två av artiklarna var att ’Mixed methods’ användes (Skyman m.fl., 2014; 

Goldsack MChem m.fl., 2014). I en av artiklarna, där enkäter besvarades av patienter i 

Sverige som var bärare av MRSA och som tagit emot ett MRSA-bärarkort, användes kvalitativ 

manifest och latent innehållsanalys av patienternas skrivna svar (Skyman m.fl., 2014). I den 

andra artikeln gjordes en retrospektiv studie där det, utöver enkäter till patienter som var 

isolerade på grund av MRSA, även genomfördes MRSA-’screening’ på patienter som tidigare 

haft utbrott av MRSA. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Goldsack 

MChem m.fl., 2014). 

5.3 Artiklarnas resultat 

Vid analysen av artiklarnas resultat framkom fyra kategorier (Tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av kategorierna i artiklarnas resultat. 

Kategorier 

Upplevelse av stigma 

Upplevelse av isolering 

Upplevelse av bristande information samt okunskap hos vårdpersonal 

Upplevelse av bristande hygienrutiner samt rädsla för att smitta andra 

 

5.3.1 Upplevelse av stigma  

Tio av artiklarna beskrev stigmatisering som en återkommande upplevelse hos patienterna 

med smittsam sjukdom inom somatisk vård (Skyman m.fl., 2010; Wiklund m.fl., 2013; Barrat 

m.fl., 2011; Skyman m.fl., 2014; Goldsack MChem m.fl., 2014; Skyman m.fl., 2016; Webber 

m.fl., 2012; Rump m.fl., 2017; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Andersson m.fl., 2011). 

Patienterna, som vårdades på avdelningar på grund av andra orsaker än smittsam sjukdom, 

upplevde ibland att huvudorsaken till varför de var inlagda negligerades då största fokus 

lades på den smittsamma sjukdomen. Patienterna uttryckte också att de var smutsiga och 

övergivna för att de inte fick umgås med andra patienter på avdelningen på grund av risken 
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att sprida smittan vidare. Rädsla, skuld och skam samt upplevelsen av att vara bärare av pest 

framkom också i studien (Skyman m.fl., 2010). Det framkom även i flera artiklar att 

patienterna upplevde det som att de var spetälska eller pestbärare (Wiklund m.fl., 2013; 

Barratt m.fl., 2011; Skyman m.fl., 2014; Goldsack MChem m.fl., 2014). En anledning till att 

patienterna upplevde detta stigma var de hygienrutiner vårdpersonalen utförde utifrån att 

patienterna var bärare av smittsam sjukdom (Barratt m.fl., 2011). Patienterna beskrev att de 

var stigmatiserade och utpekade och att vårdpersonalen betedde sig som att de var rädda för 

att bli smittade i mötet med patienterna. Detta ledde till att patienterna upplevde att de var 

ovälkomna och anklagade (Skyman m.fl., 2014). Patienterna uttryckte, utöver upplevelsen av 

stigmatisering på grund av smittsam sjukdom, begränsning i frihet, privilegier och 

rättigheter. Det framkom också att patienterna blev annorlunda bemötta av vårdpersonalen 

exempelvis genom att vårdpersonalen tog längre tid på sig att svara på ringningar (Goldsack 

MChem m.fl., 2014). 

Patienterna upplevde att de blev behandlade annorlunda på grund av att de var bärare av 

smittsam sjukdom vilket resulterade i utanförskap. Detta berodde till viss del på att 

patienterna som bar på smittsam sjukdom ansåg att de fick vård efter att alla andra patienter 

på avdelningen blivit vårdade (Skyman m.fl., 2016). Patienterna upplevde att de var smutsiga 

och stigmatiserade som resultat av isoleringsrutinerna. Få av patienterna uttryckte att 

vårdpersonalen var orsaken till de negativa upplevelserna (Webber m.fl., 2012). Patienterna 

som bar på smittsam sjukdom upplevde stigma i mötet med vårdpersonalen. Patienterna 

beskrev att vårdpersonalen inte fokuserade tillräckligt på patienternas perspektiv samt att 

vårdpersonalen genomförde åtgärder som upplevdes påträngande och inkräktande (Rump 

m.fl., 2017). Däremot var det för flera av patienterna istället en positiv erfarenhet kring 

hygienrutinerna eftersom det gav dem trygghet i att smittan inte spreds vidare (Pacheco & 

Spyropoulos, 2010). 

Två av artiklarna handlade om patienternas upplevelser av att få ett MRSA-bärarkort 

(Andersson m.fl., 2011; Skyman m.fl., 2014). Patienterna uttryckte blandade upplevelser 

kring detta. Några accepterade detta eftersom de ansåg att det var rätt att följa lagen medan 

andra upplevde det som att de var pestbärare och en fara för omgivningen (Andersson m.fl., 

2011). Det framkom att majoriteten av patienterna var positiva till MRSA-bärarkortet. De 

flesta av patienterna upplevde dock att de blev utpekade på ett negativt sätt när det fick det 

(p=0,053), vilket inte var signifikant men visade dock en trend av skillnad (Skyman m.fl., 

2014). 

5.3.2 Upplevelse av isolering 

I fem av artiklarna framkom övervägande negativa upplevelser kring isolering hos 

patienterna med smittsam sjukdom inom somatisk vård (Barratt m.fl., 2011; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Webber m.fl., 2012; Skyman m.fl., 2010; Goldsack MChem m.fl., 2014). 

Patienterna uttryckte att kvaliteten på vården försämrades på grund av isoleringen. Detta 

berodde framförallt på att patienterna upplevde att deras självständighet begränsades. När 

patienterna ville duscha eller ha något att dricka behövde de be personalen om hjälp eftersom 

de inte fick lämna rummet. Patienterna uttryckte upplevelser av skuld, frustration och rädsla 



 13 

i samband med att de behövde vara isolerade. Trots många negativa upplevelser uttryckte de 

flesta av patienterna att isoleringen var nödvändig för att förhindra smittspridning (Barratt 

m.fl., 2011). Vidare uttryckte patienter att det sociala livet, med familj och vårdpersonal, 

påverkades negativt av isoleringen. Patienterna beskrev att de blev sårade och kände sig 

övergivna när vänner och familj inte besökte dem på grund av rädsla att själva bli smittade. 

De uteblivna besöken från vänner och familj resulterade i att upplevelsen av ensamhet 

kopplat till isolering var en central del hos patienterna med smittsam sjukdom (Barratt m.fl., 

2011; Pacheco & Spyropoulos, 2010). 

Det framkom att patienterna upplevde isolering som långtråkig på grund av färre besökare, 

särskilt de patienter som varit inlagda under längre tid. Patienterna uttryckte att de upplevde 

isoleringen som negativ eftersom de saknade umgänget med andra människor. Patienterna 

uttryckte att de blev begränsade i att fritt kunna umgås med vänner, familj, vårdpersonal och 

andra patienter. De flesta patienterna saknade att kommunicera med andra människor och 

upplevde att de var instängda i rummet. Några av patienterna upplevde däremot isoleringen 

som positiv eftersom de uppskattade det egna utrymmet (Barratt m.fl., 2011; Webber m.fl., 

2012). Isoleringsrutinerna resulterade i att patienterna med smittsam sjukdom upplevde att 

de var annorlunda jämfört med andra patienter (Webber m.fl., 2012). Det framkom att 

patienterna upplevde att de blev begränsade och kränkta på grund av isoleringen. Exempelvis 

fick de endast äta måltiderna på rummet vilket förstärkte upplevelsen av instängdhet. 

Patienterna uttryckte också att vårdpersonalen bara kom in i rummet vid medicinska 

uppgifter och att spontana besök uteblev. Patienterna förstod ändå att isoleringen var 

nödvändigt eftersom de var smittsamma (Skyman m.fl., 2010). Något som underlättade 

isoleringen hos patienterna var miljön, exempelvis om de hade fin utsikt, fick ha dörren lite 

på glänt och hörde ljud från korridoren eller om de såg solen genom fönstret (Barratt m.fl., 

2011; Skyman m.fl., 2010). Närmare hälften av patienterna uttryckte att isoleringen på grund 

av smittsam sjukdom hade påverkat sjukhusvistelsen negativt. För många av patienterna 

resulterade isoleringen i oro och bedrövelse till följd av att patienterna fick färre besök av 

familjen på grund av att isoleringsrutinerna upplevdes omständliga (Goldsack MChem m.fl., 

2014). 

I Wassenberg m.fl. (2010) framkom ingen skillnad i nivån av ångest och depression mellan 

de isolerade patienterna och de icke-isolerade patienterna (p=0,609). Findik m.fl. (2012) 

studie påvisade ingen skillnad mellan ångest och isolering (p=0,283) samt depression och 

isolering (p=0,292). I Gasink m.fl. (2008) framkom ingen statistisk signifikant skillnad i 

tillfredsställelsen av vården mellan de isolerade patienterna och de icke-isolerade 

patienterna. 

5.3.3 Upplevelse av bristande information samt okunskap hos vårdpersonal 

Åtta av artiklarna påvisade att patienterna upplevde brist på information från 

vårdpersonalen samt att vårdpersonalen saknade kunskap om smittsamma sjukdomar inom 

somatisk vård (Andersson m.fl., 2011; Rump m.fl., 2017; Skyman m.fl., 2016; Skyman m.fl., 

2014; Skyman m.fl., 2010; Barratt m.fl., 2011; Webber m.fl., 2012; Wiklund m.fl., 2013). 
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Patienterna uttryckte att de på grund av bristfällig information från vårdpersonalen gällande 

smittsamma sjukdomar blev tvungna att söka information på annat håll. Vårdpersonalen 

som arbetade på infektionsavdelningen besatt mer kunskap om smittsamma sjukdomar och 

lyckades informera och lugna ner de flesta av patienterna (Skyman m.fl., 2016). Patienterna 

uttryckte även att vårdpersonalens okunskap ibland speglades i bemötandet, vilket ledde till 

att patienterna upplevde att värdigheten inte bevarades (Skyman m.fl., 2014). 

Patienterna uttryckte att okunskapen och bristen på information om smittsamma sjukdomar 

ledde till oro över framtiden (Skyman m.fl., 2010; Barratt m.fl., 2011). Patienterna uttryckte 

att vårdpersonalen inte hade kompetensen att besvara frågor som patienterna hade. 

Exempelvis undrade patienterna om de i framtiden skulle kunna leva ett vardagligt liv och 

träffa vänner och familj på samma sätt som förr, men dessa frågor förblev obesvarade 

(Skyman m.fl., 2010). Patienterna upplevde även att den otillräckliga informationen skapade 

oro över hur framtiden såg ut. Patienterna hade behov av att få mer information från 

vårdpersonalen vilket hade resulterat i bättre förståelse för den smittsamma sjukdomen hos 

patienterna (Barratt m.fl., 2011). 

Patienterna uttryckte förvirring över permissionerna. När patienterna var inlagda gällde 

strikta hygienrutiner med bland annat isolering, men när patienterna var på permission 

uttryckte de att de inte visste vad som gällde. Patienterna önskade allmän utbildning om 

smittsamma sjukdomar till patienterna, dess anhöriga och vårdpersonalen (Webber m.fl., 

2012). Patienterna uppfattade vårdpersonalen som respektlös när patienterna frågade 

vårdpersonalen något och inte fick svar. Patienterna trodde att detta berodde på okunskap 

hos vårdpersonalen. Det resulterade i att patienterna började söka information på egen hand, 

exempelvis via Internet. Även den informationen var felaktig eftersom patienterna inte visste 

vilka sökord som var relevanta. Detta orsakade irritation, besvikelse, osäkerhet och ensamhet 

hos patienterna. Det skapade också oro över framtiden. Frågor som patienterna funderade 

på, exempelvis om de var smittsamma, kvarstod (Wiklund m.fl., 2013). 

I en studie framkom att majoriteten hade fått information om åtgärderna vid smittsam 

sjukdom, och nästan hälften av patienterna hade fått skriftlig information (Wassenberg m.fl., 

2010). 

5.3.4 Upplevelse av bristande hygienrutiner samt rädsla för att smitta andra 

I fem av artiklarna framkom både patienternas upplevelse av bristande hygienrutiner hos 

vårdpersonalen inom somatisk vård samt patienternas rädsla över att föra sin smitta vidare 

till andra (Andersson m.fl., 2011; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman m.fl., 2016; Webber 

m.fl., 2012; Wiklund m.fl., 2013). 

Patienterna uttryckte att vårdpersonalen slarvade med hygienrutinerna. En del av 

vårdpersonalen använde förkläden och handskar medan andra endast använde handskar. 

Däremot upplevde patienterna att vårdpersonalen blev mer noggranna med hygienrutinerna 

efter att det framkommit att patienterna var bärare av smittsam sjukdom. Det mest 

framträdande i denna studie var patienternas rädsla för att smitta andra, exempelvis 

familjemedlemmar. Några av patienterna upplevde att de var farliga och att de inte vågade 



 15 

umgås med barn, barnbarn och vänner. Hos en del av patienterna uppkom rädslan i 

samband med att de fått felaktig information från vårdpersonalen. Exempelvis hade en av 

patienterna fått höra, av en läkare, att hon inte fick vistas bland andra människor eller åka 

kollektivtrafik vilket genererade rädsla (Andersson m.fl., 2011). Patienterna ansåg även att 

vårdpersonalen slarvade med hygienrutinerna (Rump m.fl., 2017; Pacheco & Spyropoulos, 

2010). Patienterna uttryckte också att vårdpersonalen inte var konsekventa gällande 

hygienrutinerna och att det skulle underlätta om alla i vårdpersonalen följde samma 

hygienrutiner för att undvika smittspridning. Exempelvis fick patienterna själva påminna 

vårdpersonalen om att använda handskar. På grund av den stora rädslan att smitta anhöriga 

uttryckte patienterna behov av att påminna anhöriga om hygienrutinerna (Pacheco & 

Spyropoulos, 2010). De flesta av patienterna var medvetna om vilka hygienrutiner som 

behövde följas vid smittsam sjukdom. Därför upplevde patienterna att det var obehagligt när 

vårdpersonalen inte behärskade hygienrutinerna och när vårdpersonalen överdrev 

hygienrutinerna genom att de använde helkroppsuniform och munskydd. Även de förskrivna 

hygienrutinerna, med handskar och förkläde, upplevdes hos några av patienterna som otäckt 

och ledde till rädsla av att vara en fara för andra. Upplevelsen av smuts och skam var vanligt 

förekommande hos patienterna, likaså rädslan över att smitta andra. Patienterna uttryckte 

att det fanns osäkerhet kring hur den smittsamma sjukdomen spreds. Det resulterade i att 

patienterna blev mer noggranna i mötet med andra människor. Tanken på att kunna föra 

över sjukdomen till en annan människa skapade otillfredsställelse (Skyman m.fl., 2016). 

Många av patienterna uttryckte att de blev förvirrade när några av vårdpersonalen följde 

hygienrutinerna medan andra i vårdpersonalen inte gjorde det. På grund av detta var ett fåtal 

av patienterna frustrerade och upplevde att vårdpersonalen, som inte följde hygienrutinerna, 

var ambivalenta. Det smittade av sig och resulterade i att patienterna också blev ambivalenta 

gällande hygienrutinerna. Det framkom även att en del av patienterna var rädda att inte få 

besök av anhöriga. Denna rädsla grundade sig i att patienterna trodde att vänner och familj 

inte längre ville komma på besök om de visste att patienterna bar på smittsam sjukdom och 

därför fanns det, hos patienterna, ett behov av att undanhålla den informationen (Webber 

m.fl., 2012). Patienterna upplevde förvirring kring hygienrutinerna. De var frustrerade och 

obekväma när vårdpersonalen själva slarvade med hygienrutinerna men ofta påminde 

patienterna om exempelvis god handhygien. När vårdpersonalen kom in i rummet med 

skyddskläder, handskar och masker blev patienterna dock fundersamma. De funderade över 

hur de någonsin skulle kunna vistas bland människor igen om de behövde bli bemötta med 

all denna utrustning. Patienterna var också oroliga över att smitta andra och undrade därför 

om det fanns speciella försiktighetsåtgärder att vidta, både för egen vinning men även för att 

skydda andra (Wiklund m.fl., 2013). 

Ytterligare två artiklar berörde patienternas rädsla över att smitta andra (Goldsack MChem 

m.fl., 2014; Skyman m.fl., 2014). Patienterna uttryckte också ett ansvar i att inte sprida den 

smittsamma sjukdomen vidare och att det var viktigt att informera omgivningen om att de 

var bärare av smittsam sjukdom (Skyman m.fl., 2014). 
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6 DISKUSSION 

I diskussionen presenteras metoddiskussion, etikdiskussion, resultatdiskussion samt förslag 

på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån syftet i examensarbetet var allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) en 

användbar metod. En fördel med allmän litteraturöversikt är att den inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2012). Detta möjliggjorde en överblick över det 

valda kunskapsområdet. En nackdel med allmän litteraturöversikt är enligt Friberg (2012) att 

data kan väljas utifrån det resultat som förväntas eller vill uppnås. Polit och Beck (2016) 

betonar att resultat inte får uteslutas på grund av att det skiljer sig från andra resultat. I 

examensarbetet togs hänsyn till att resultaten ibland var motsägande och istället för att 

exkludera resultat sågs det istället som en fördel eftersom det gav en bredare översikt över 

det valda kunskapsområdet. 

Initialt gjordes artikelsökningar utifrån valt område för att få ett helikopterperspektiv. Enligt 

Friberg (2012) är helikopterperspektivet nödvändigt för att skapa en översiktsbild över det 

valda kunskapsområdet. Exempelvis framkom vilka typer av studier som var vanligast, om 

det var flest kvantitativa eller kvalitativa artiklar och vilka deltagare de flesta av studierna 

vände sig till. 

Artiklar som var ’Peer-review’ och publicerade mellan år 2005–2017 eftersöktes. Årsspannet 

ändrades sedan till år 2010–2017 i samband med att nya sökord uppkom. Denna ändring 

gjordes för att få den senaste forskningen och för att minimera antalet sökträffar. De artiklar 

som hittades i PubMed söktes också fram i Cinahl Plus för att kontrollera om de var ’Peer-

review’ eftersom det inte framgick i PubMed. Anledningen till att få abstract och artiklar 

lästes i förhållande till antal sökträffar berodde på att många rubriker inte var relevanta 

utifrån syftet. Många av artiklarna var för gamla när sökningarna initialt gjordes med 

årsspannet 2005–2017. En del av artiklarna var också återkommande eftersom sökorden var 

liknande och därav lästes inte abstracts en gång till. Artiklarna granskades sedan för att se att 

resultaten var relevanta utifrån det valda syftet samt för att försäkra att artiklarna höll god 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån Friberg (2012) och innefattade 11 av 13 

frågor. Två frågor exkluderades då de inte gick att applicera på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. De 11 valda frågorna gick att applicera på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar och kunde då sättas samman i en gemensam kvalitetsgranskningsmall. 

Detta resulterade i att några av artiklarna exkluderades och det slutgiltiga antalet 

vårdvetenskapliga artiklar blev 13, varav sju kvalitativa, fyra kvantitativa och två ’Mixed 

methods’. Artiklarnas syften berörde patienters upplevelser av att vara bärare av smittsam 

sjukdom inom somatisk vård. Två av de valda artiklarna hade lågt antal patienter, sex 

respektive sju, som deltog i studien (Skyman m.fl., 2010; Wiklund m.fl., 2013). Det fanns en 

medvetenhet om att antalen var låga men artiklarna inkluderades ändå på grund av att de 

höll god kvalitet samt att resultaten stärktes upp av de andra artiklarnas resultat. Kvalitativ 
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forskning handlar inte om kvantitet utan om mättnad (Polit & Beck, 2016). I tre av artiklarna 

i examensarbetet var några av författarna gemensamma (Skyman m.fl., 2010; Skyman m.fl., 

2014; Skyman m.fl., 2016). Det kan ses som en nackdel att flera artiklar hade samma 

författare. I examensarbetet bedömdes dock detta inte vara negativt eftersom artiklarna hade 

olika urval och syften. Efter granskningen analyserades artiklarna genom att de lästes 

flertalet gånger och likheter och skillnader plockades ut från artiklarnas syfte, metod och 

resultat. Fynden delades in i tre kategorier. Det upptäcktes att tre kategorier var för få 

eftersom några fynd hamnade utanför ramarna och en fjärde kategori skapades. 

En fördel med de kvantitativa artiklarna var att resultaten var tydliga att utläsa. En annan 

fördel var att flera infallsvinklar erhölls då artiklarna påvisade motsatt resultat från de 

kvalitativa artiklarna. Ytterligare en positiv aspekt gällande de kvantitativa artiklarna var att 

de hade stort urval, mellan 57–126 patienter. De kvalitativa artiklarna i examensarbetet var 

överrepresenterade vilket var positivt utifrån det valda syftet då resultatet fokuserade på 

patienternas upplevelse. De kvalitativa intervjuerna möjliggjorde, till skillnad från de 

kvantitativa enkäterna, att patienterna fick möjlighet att på ett mer fritt sätt uttrycka 

upplevelser vilket gav en djupare förståelse över valt kunskapsområde. 

En styrka med artiklarnas resultat var att patienternas upplevelser av att vara bärare av 

smittsam sjukdom inom somatisk vård inte innefattade enbart en aspekt. Hade bara 

exempelvis vårdpersonalens bemötande behandlats hade resultatet blivit för smalt utifrån 

det valda syftet. Aspekter såsom upplevelser utifrån isolering, hygienrutiner, 

informationsbrist samt anhörigas reaktioner bidrog till en helhetsbild av samt ökad förståelse 

för patienternas upplevelser. Ytterligare en styrka med artiklarnas resultat var att de berörda 

patienterna befann sig inom den somatiska vården vilket resulterade i ett samlat resultat i 

examensarbetet. Några utav artiklarnas resultat innefattade också exempelvis upplevelsen av 

att vara bärare av smittsam sjukdom inom öppenvården vilka hade liknande resultat. De 

exkluderades dock på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för det valda syftet. 

Polit och Beck (2016) beskriver tre begrepp vid granskning av kvalitativa artiklar: Giltighet, 

trovärdighet och överförbarhet. Giltighet är när resultatet svarar på syftet och att tolkningen 

av resultaten är sanna. Detta påvisades i examensarbetet genom att kvalitetsgranskning som 

utgick från kvalitetsgranskningsfrågorna i Friberg (2012) utfördes. Detta säkerställde 

artiklarnas kvalitet (Bilaga 3). Giltigheten stärktes också genom att flera av artiklarna 

påvisade liknande resultat samt att examensarbetet innefattade både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar vilka kompletterade varandra. Trovärdighet enligt Polit och Beck (2016) 

innebär att liknande eller samma resultat ska uppvisas om studien genomförs i samma grupp 

och kontext. Genom att metoden i examensarbetet tydligt beskrevs samt att urvalsprocessen 

och tillvägagångssättet presenterades i bilagor stärktes trovärdigheten. Eftersom artiklarna 

inte var äldre än nio år stärktes trovärdigheten ytterligare. Inom kommande år kan dock nya 

studier kring valt kunskapsområde ha uppkommit vilket kan medföra nya resultat i 

förhållande till detta examensarbete. Enligt Polit och Beck (2016) är begreppet överförbarhet 

när resultatet kan överföras till andra sammanhang. Resultatet i examensarbetet skulle 

möjligtvis kunna överföras till vårdpersonal som vårdar patienter som är bärare av smittsam 

sjukdom inom somatisk vård på grund av examensarbetets giltighet. Utifrån detta fanns ett 

ansvar att säkerställa att resultatet var läsbart och förståeligt för att möjliggöra överförbarhet 
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till andra sammanhang. Eftersom det var en kandidatuppsats fanns begränsad tid och 

kompentens vilket kan minska överförbarheten. 

Artiklarna hade ursprung i länder såsom Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, 

Turkiet och USA. Detta var dels en styrka eftersom resultaten var liknande i flera länder. 

Samtidigt kunde artiklarnas ursprung ses som en svaghet då vårdkulturen och 

hygienrutinerna kan skilja sig länder emellan. I examensarbetet tolkades det dock som att 

vårdkulturen och hygienrutinerna såg liknande ut i länderna men det var svårt att veta 

säkert. 

Det hade varit intressant att genomföra en empirisk studie. I examensarbetet var detta dock 

inte möjligt eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser. Eftersom det inte var 

tillåtet att intervjua patienter på kandidatnivå samt på grund av att tiden var begränsad 

valdes en empirisk studie bort.  

6.2 Etikdiskussion 

Codex (2017a) lyfter fram att resultatet i en studie bör hålla god kvalitet och att det är 

författarnas ansvar att se till att det upprätthålls. I det här examensarbetet har 

kvalitetsgranskningen som utfördes enligt Friberg (2012) bidragit till att examensarbetet 

erhållit god kvalitet. De 13 vårdvetenskapliga artiklarna var ’Peer-review’ och högst nio år 

gamla vilket också stärkte examensarbetets kvalitet. I artiklarna, som var skrivna på 

engelska, förekom vissa ord som översattes med hjälp av Google translate och ordlexikon. 

Detta gjordes med största noggrannhet för att undvika feltolkning men brister i 

översättningen kan förekomma eftersom examensarbetets författare inte har engelska som 

modersmål. Det var en fördel att vara två författare, både när det gällde översättningen från 

engelska till svenska men även vid kvalitetsgranskningen och för att minimera riskerna för 

forskningsfusk. Codex (2017c) skriver om forskningsfusk, vilket exempelvis innefattar 

plagiering, förfalskning och feltolkning eller att datamaterial stjäls. Utifrån den vetskapen har 

texterna från de ursprungliga artiklarna inte skrivits av utan noggrant skrivits med egna ord. 

Texterna lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa att ingen plagiering eller feltolkning 

skett. I en av de 13 artiklarna framgick inte ifall studien var etisk godkänd. Artikeln 

inkluderades ändå på grund av att kvaliteten i övrigt var hög. Eftersom examensarbetet hade 

en allmän litteraturöversikt behövdes ingen etisk prövning. I övrigt har inga etiska problem 

uppkommit. 

6.3 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras likheter och skillnader i syfte och metod samt likheter och 

skillnader i resultat. 
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6.3.1 Likheter och skillnader i syfte och metod 

Syftet i tre av de kvalitativa artiklarna var att undersöka patienternas upplevelse av att vara 

bärare av MRSA och bli isolerad på vårdavdelning. I en av artiklarna var även syftet att 

beskriva vilken mening patienternas erfarenheter genererade gällande MRSA och isolerande 

vård. Samtliga artiklar genomförde intervjuer med patienterna som var bärare av MRSA och 

isolerade på sjukhus. Två av studierna genomförde semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor medan den tredje studien genomförde djupintervjuer med öppna frågor. 

Antalet intervjuade patienter i studierna var sex, nio respektive tio. Endast sex patienter 

ansågs lågt men eftersom kvalitativa studier handlar om substans snarare än högt antal, 

inkluderades den ändå. Det hade dock varit fördelaktigt om studien haft större urval. En 

styrka med artiklarna var att samtliga hade liknande syften samt liknande resultat vilket 

stärkte giltigheten. 

Syftet i två kvalitativa artiklar var att beskriva patienternas upplevelse av att vara bärare av 

MRSA. I en av artiklarna var även syftet att belysa patienternas upplevelse av att som bärare 

av MRSA erhålla vård. Båda studierna utförde intervjuer. Den ena utförde semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor medan den andra utförde djupintervjuer med öppna frågor. 

Öppna frågor var fördelaktigt då patienternas svar inte blev begränsade vilket kan hända när 

exempelvis ja och nej frågor ställs. Samtidigt lyfter Eliasson (2013) att det vid öppna frågor 

finns ökad risk att intervjuaren påverkar patienternas svar. Det var 12 respektive 15 patienter 

som deltog i studierna. 

Ytterligare två artiklar var kvalitativa men hade olika syften. I en artikel var syftet att 

undersöka upplevelsen av isolering hos patienterna med Clostridium difficile. I den andra 

artikeln var syftet att öka förståelsen för hur de infekterade patienterna uppfattade 

situationen av att vara bärare av multiresistenta bakterier. Gemensamt med artiklarna var att 

de genomförde intervjuer med öppna frågor. Antalet intervjuade patienter i studierna var tio 

respektive sju, varav sju ansågs vara lågt. Av samma anledning till att artikeln med enbart sex 

patienter inkluderades, valdes även denna att inkluderas. Eliasson (2013) beskriver att en 

fördel med kvalitativ ansats är att det är en flexibel metod då den är anpassningsbar utifrån 

hur studien utvecklas. Ytterligare en fördel är att det inte finns någon tidsbegränsning på 

insamling av data, vilket innebär att material kan samlas in så länge det finns behov. En 

styrka med att artiklarna hade olika syften var att resultatet breddades. 

Tre av de kvantitativa studierna hade liknande syften. I en av artiklarna undersöktes 

skillnaden på nivån av ångest och depression mellan patienterna som var isolerade respektive 

icke-isolerade. I den andra artikeln beskrevs hur isolering påverkade nivån av ångest och 

depression hos patienterna samt deras tankar kring isolering. I den tredje artikeln jämfördes 

tillfredsställelsen mellan patienterna som var isolerade respektive icke-isolerade. Även de 

isolerade patienternas uppfattning kring isolering undersöktes. I samtliga artiklar besvarade 

patienterna enkäter. Patientantalet i artiklarna var 86, 117 respektive 126. Detta var en styrka 

då Eliasson (2013) menar att det finns risk för att resultatet blir opålitligt om svarsfrekvensen 

är låg. Resultatets giltighet stärktes eftersom samtliga artiklar visade liknande resultat. I en 

annan kvantitativ artikel var syftet att identifiera och kvantifiera förekomsten av stigma hos 

patienterna som var bärare av MRSA samt dess association till mental hälsa. Enkäter 

besvarades av 57 patienter. Fördelen med att inkludera kvantitativa artiklar var att resultatet 
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breddades dels på grund av att resultatet var motsatt de kvalitativa artiklarnas resultat men 

också för att det fanns ett större urval. 

Två av artiklarna var ’Mixed-methods’. Patienterna i artiklarna besvarade enkäter. Syftet i en 

av artiklarna var att undersöka patientupplevelsen hos patienterna som var bärare av MRSA. 

Syftet i den andra artikeln var att undersöka patienternas upplevelse av att få och använda ett 

MRSA-bärarkort. Antalet patienter i studierna var 32 respektive 162. Eliasson (2013) 

beskriver att en nackdel med enkäter är att frågorna kan misstolkas eller missförstås av 

patienterna vilket kan leda till felaktiga svar. 

6.3.2 Likheter och skillnader i resultat 

I resultatet framkom att patienterna med smittsam sjukdom upplevde stigma av olika 

anledningar. Patienterna upplevde att de var smutsiga, övergivna och bärare av pest. De 

uttryckte också att de kände skam och rädsla. Upplevelserna grundades dels i att patienterna 

upplevde hygienrutinerna som påträngande och inkräktande samt att de upplevde att de blev 

utpekade och annorlunda bemötta av vårdpersonalen jämfört med andra patienter. 

Patienterna upplevde även stigma på grund av att vårdpersonalen betedde sig som om de var 

rädda för patienternas sjukdom. Ytterligare en anledning till att patienterna upplevde stigma 

var att de inte fick träffa andra patienter samt att de upplevde att de inte fick likvärdig vård i 

jämförelse med övriga patienter. Eriksson (2014) beskriver att människans upplevelse av 

hälsa är individuell och beroende av att flera dimensioner samspelar med varandra och bildar 

en helhet. Oavsett patientens bakgrund bör vårdpersonal verka för att patienter ska uppnå 

helhet i hälsa. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan vara rädda för att bli smittade 

av patienter som bär på smittsam sjukdom. Det framkommer också att sjuksköterskor ibland 

är rädda för att bära med sig smitta hem till anhöriga (Seibert m.fl., 2014; Chen m.fl., 2016; 

Andersson m.fl., 2016; Wiklund m.fl., 2015). Sjuksköterskors rädsla att själva bli smittade 

påverkar patientvården negativt då de ibland behandlar patienter som om de vore pestbärare 

(Andersson m.fl., 2016; Wiklund m.fl., 2015). Sjuksköterskor uttrycker att de ibland inte vill 

gå in till patienter med smittsam sjukdom och att det kan uppstå konflikter om vem som ska 

gå in till patienten (Andersson m.fl., 2016). Sjuksköterskestudenter upplever att 

sjuksköterskor endast går in till patienter om de måste eftersom det kan vara tidskrävande på 

grund av hygienrutiner vilket kan leda till att endast de fysiska behoven tillgodoses. 

Sjuksköterskestudenter anser att sjuksköterskor bör bli bättre på att ha ett vårdande 

förhållningssätt gentemot patienter för att möjliggöra att de mentala behoven tillgodoses 

(Cassidy, 2006). Detta kan kopplas till Eriksson (2014) beskrivning av begreppet hela 

människan som grundar sig i att människan består av flera dimensioner som bildar en 

helhet. Människan består av ande, kropp och själ vilket innebär att vårdpersonal misslyckas 

med att vårda hela människan om hänsyn endast tas till kroppen och dess fysiska behov. 

Resultatet visade att patienterna huvudsakligen hade negativa upplevelser gällande isolering. 

Patienterna uttryckte att de var frustrerade och rädda på grund av att de behövde vårdas 

inom isolering samtidigt som de hade förståelse för att isoleringen var nödvändig för att 

förhindra smittspridning. Patienterna upplevde att det sociala livet påverkades negativt. En 

anledning till detta var att familj och vänner inte hälsade på så ofta på grund av rädsla att 
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själva bli smittade samt för att isoleringsrutinerna upplevdes omständliga. En annan 

anledning var att vårdpersonalen inte gjorde några spontana besök till patienterna utan 

enbart kom vid medicinska uppgifter. Detta ledde till att patienterna upplevde att de blev 

sårade och övergivna. Ytterligare en anledning till att det sociala livet hos patienterna 

påverkades negativt var att friheten att kunna umgås fritt med de andra patienterna och äta 

måltiderna i dagrummet begränsades. Det framkom att patienterna upplevde att de var 

ensamma på rummet. Några av patienterna tyckte att det var skönt och uppskattade 

ensamheten medan andra saknade kontakten och kommunikationen med andra människor 

och uttryckte att de var instängda. Den instängdheten ledde till att patienternas 

självständighet begränsades. Patienterna uttryckte att miljön hade en betydande roll i 

upplevelsen av isolering. Gällande nivån av ångest och depression samt tillfredsställelsen av 

vården hos de isolerade patienterna och de icke-isolerade patienterna framkom ingen 

statistisk signifikant skillnad. Det framkom snarare att isolering gav skydd mot ångest och 

depression. Eriksson (2014) beskriver att ett av människans största behov är behovet av att 

uppleva samhörighet med andra människor och ha ett socialt liv. Människan har inte bara 

behov utan även begär vilket innebär att människan behöver bekräftelse och kärlek. 

Människan kan också ha problem vilket innebär att något uppstått som är svårt att lösa på 

egen hand. Tidigare forskning visar att isolering är nödvändig för att förhindra 

smittspridning vid vård av patienter med smittsam sjukdom (Gould, 2009). Det 

framkommer att det finns en skillnad mellan privatliv, avskildhet och isolering. De två 

förstnämnda är frivilliga handlingar där patienter har ett eget val medan isolering är något 

patienter är tvungna att rätta sig efter ifall de riskerar att smitta andra. Isolering leder till att 

patienter begränsas i att fritt kunna röra sig då isoleringsrutiner kräver att patienter håller sig 

på rummet. När patienter vårdas i isolering på grund av smittsam sjukdom kan det leda till 

att det sociala livet begränsas (Gilmartin m.fl., 2013). Det framkommer även att 

sjuksköterskor hindras att vara hos patienter så ofta de vill på grund av isoleringsrutinerna 

(Guillemin m.fl., 2015). Sjuksköterskestudenter upplever att patienter som är isolerade får 

mindre vårdande tid. Vidare anser sjuksköterskestudenter att patienters sociala behov inte 

tillgodoses (Cassidy, 2006). Kopplat till Eriksson (2014) syn på begreppen problem, behov 

och begär är det viktigt att vårdpersonal inte förringar något som patienten upplever är ett 

problem. När vårdpersonal tar hänsyn till och tillgodoser patientens problem, behov och 

begär kan det bidra det till att patienten kan utvecklas som hel människa. 

I resultatet framkom att patienterna upplevde att vårdpersonalen hade okunskap gällande 

smittsamma sjukdomar samt att bristfällig information gavs till patienterna. Frågor som 

patienterna hade kunde ibland förbli felaktigt besvarade eller obesvarade. Detta ledde till att 

patienterna fick söka information på annat håll, främst genom Internet. Den information 

som erhölls från Internet var ibland felaktig och det resulterade i besvikelse, osäkerhet och 

irritation. Okunskapen hos vårdpersonalen gjorde att patienterna upplevde att de fick dåligt 

bemötande. Patienterna upplevde då att värdigheten inte bevarades. Informationsbristen 

ledde till att patienterna upplevde oro inför framtiden då de inte fick tillräcklig kunskap om 

sjukdomen. Patienterna uttryckte ett behov av mer information och allmän utbildning om 

smittsamma sjukdomar från vårdpersonalen. Det fanns också ett önskemål från patienterna 

att vårdpersonalen skulle få utökad utbildning om smittsamma sjukdomar. Ett fynd visade 

motsatt resultat jämfört med övriga fynd. Där framkom att de flesta av patienterna upplevde 
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att de fått tillräcklig information om de hygienrutiner som behöver vidtas vid smittsam 

sjukdom. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever att den information och 

kunskap de besitter inte är tillräcklig gällande smittsamma sjukdomar. Denna brist på 

information och kunskap kan resultera i en osäkerhet och rädsla som är obefogad. 

Sjuksköterskor uttrycker att om de har mer information och kunskap om smittsamma 

sjukdomar skulle det resultera i bättre patientvård (Andersson m.fl., 2016). Eriksson (2014) 

skriver att vårdförhållandets syfte är att stötta patientens process till att uppnå god hälsa. För 

att lyckas med det gäller det att vårdpersonal är professionell och har tillräckligt med 

kompetens. 

Resultatet visade att patienterna upplevde rädsla över att smitta andra och att 

vårdpersonalen inte var konsekventa gällande hygienrutinerna. Patienterna uttryckte att 

vårdpersonalen slarvade i utförandet av de hygienrutiner som är förskrivna vid smittsam 

sjukdom, exempelvis fick patienterna ibland påminna vårdpersonalen om att ta på handskar. 

Det ledde till förvirring och frustration hos patienterna. När vårdpersonalen överdrev eller 

inte behärskade hygienrutinerna resulterade det i obehag hos patienterna och de upplevde 

att de var en fara för andra. Patienterna uttryckte rädsla över att smitta andra, framförallt 

familjemedlemmar. Det framkom att patienterna inte vågade umgås med anhöriga och att de 

upplevde att de behövde påminna anhöriga om att följa hygienrutinerna. Rädslan för att 

smitta andra grundade sig dels i bristande information om hur sjukdomen spreds samt 

felaktig information från vårdpersonalen gällande smittsamma sjukdomar. Ytterligare en 

anledning till att patienterna upplevde rädsla var när vårdpersonalen mötte patienterna med 

skyddsutrustning. Det fick patienterna att undra hur de överhuvudtaget skulle kunna träffa 

människor i framtiden. Patienterna blev otillfredsställda av att tänka på att de kunde 

överföra sjukdomen till någon annan och uttryckte att de hade ett ansvar i att inte sprida 

sjukdomen vidare. Tidigare forskning visar att god handhygien och användning av handsprit 

är grundläggande vid förhindrande av smittspridning. Noggrann städning och sterilisering av 

utrustning är också en förutsättning för att förhindra smittspridning (Langford & Williams, 

2011; Duijn m.fl., 2011). Det framkommer även att isolering är en grundläggande åtgärd vid 

vård av patienter med smittsam sjukdom (Duijn m.fl., 2011). Skyltar bör sättas upp utanför 

patientens rum för att belysa att speciella hygienrutiner behöver tas hänsyn till innan någon 

går in (Guillemin m.fl., 2015). Gould (2009) skriver att det ska finnas en medvetenhet om 

hur smittspridning undviks hos de som på olika sätt kommer i kontakt med patienten men i 

Andersson m.fl. (2016) framkommer att sjuksköterskor ibland upplever att de inte har 

tillräcklig kunskap och information om smittsamma sjukdomar. Tidigare forskning visar 

även att sjuksköterskor upplever att de extra hygienrutiner som vidtas är tidskrävande och 

överväldigande (Guillemin m.fl., 2015; Andersson m.fl., 2016; Seibert m.fl., 2014). 

Sjuksköterskor beskriver att den fysiska kontakten begränsas av isoleringsvård. 

Sjuksköterskor menar att den fysiska kontakten är nödvändig för att patienter ska uppleva 

trygghet och tröst samt för att en god vårdrelation ska kunna skapas (Seibert m.fl., 2014). 

Eriksson (2014) beskriver att vårdrelationen är grunden i vårdandet. Vårdrelationen är viktig 

för att patienten ska kunna växa och uppleva tillit och trygghet. När en vårdrelation skapas 

mellan vårdpersonal och patient bör den grundas i ömsesidighet och det är viktigt att 

vårdpersonal tar ansvar för att bjuda in till en vårdrelation. Kontinuitet möjliggör en trygg 

vårdrelation där vårdpersonal kan erhålla kunskap om patienten. Detta erhållande av 
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kunskap kan fås genom att patienten uttrycker problem, behov och begär. Det leder till att 

vårdrelationen blir på en djupare nivå där vårdpersonal kan ge vård till patienten som 

tillgodoser hela människan. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att ta reda på vilka förutsättningar vårdpersonal behöver för 

att möjliggöra att patienter med smittsam sjukdom får så optimal vård som möjligt. Vidare 

föreslås forskning som berör livskvaliteten i vardagen hos patienter som är bärare av 

smittsam sjukdom. Även vårdpersonals upplevelser av att vara bärare av smittsam sjukdom 

inom somatisk vård är förslag på vidare forskning. Detta för att det är ett aktuellt ämne som 

idag skapar oro och förvirring hos vårdpersonal. 

SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att vara bärare av 

smittsam sjukdom inom somatisk vård. Syftet anses ha besvarats i resultatet. Patienterna 

upplevde stigma och att de ibland blev bemötta som att de var pestbärare. Känslor hos 

patienterna såsom rädsla, skam och övergivenhet var vanligt förekommande, bland annat till 

följd av hygienrutinerna som användes vid isoleringsvård samt vårdpersonalens bemötande. 

Patienterna upplevde övervägande negativa känslor kring isolering, såsom frustration, rädsla 

och ensamhet. Känslorna uppstod utifrån att patienternas sociala liv påverkades negativt, att 

spontana besök uteblev samt att självständigheten begränsades hos patienterna. Patienterna 

upplevde brist på information samt att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap 

vilket genererade irritation, osäkerhet och oro för framtiden. Det grundades i att patienterna 

inte fick svar på sina frågor samt att de upplevde att de saknade kunskap om vad det innebar 

att ha smittsam sjukdom. Patienterna upplevde att vårdpersonalen ibland brast i 

hygienrutinerna vilket resulterade i obehag, frustration och förvirring. Patienterna upplevde 

också att de var rädda att smitta andra som ett resultat av vårdpersonalens ambivalens kring 

hygienrutinerna. Rädslan att smitta andra uppkom också i samband med att patienterna fick 

felaktig eller utebliven information om hur sjukdomen smittade. 

Förhoppningsvis kan detta resultat tillföra en medvetenhet hos vårdpersonal inom olika 

vårdenheter om patienters upplevelser av att vara bärare av smittsam sjukdom inom 

somatisk vård. Det kan bidra med ökad kunskap om att människans upplevelse av hälsa 

består av flera dimensioner. Den kunskapen breddar förhoppningsvis möjligheten till att ge 

vård som tar hänsyn till hela människan. 
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OR ”Patient* attitude*” 

OR ”Patient* role*” OR 

”Patient* view*” OR 

”Patient* perspective*” 

AND ”isolat*” AND 

”infect*” OR ”disease* 

outbreak*” 

2005–2017,  

’Peer-review’ 

60 17 5 -Patients´ experiences of being infected with 

MRSA at a hospital subsequently source 

isolated 

-MRSA global threat and personal disaster: 

patients´experiences 

-Effects of the contact isolation application on 

anxiety and depression levels of the patients 

CINAHL Plus 

2017-04-04 

(MH ”Patient 

Isolation/PF”) 

2005–2017,  

’Peer- review’ 

51 14 6 -Behind Barriers: patients´ perceptions of 

source isolation for Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) 

-Psychological impact of short-term isolation 

measures in hospitalised patients 

-The experience of source isolation for 

Clostridium difficile in adult patients and 

their families 
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Databas, 

Datum för 

sökning 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda artiklar 

CINAHL Plus 

2017-04-10 

Isolation care AND 

(patient perspective OR 

experience) AND 

infect* 

2005–2017,  

’Peer- review’ 

103 8 4 -Being Met as marked – patients´experiences 

of being infected with community-acquired 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) 

CINAHL Plus 

2017-11-08 

MRSA AND 

experience* AND staff* 

2010-2017,  

‘Peer-review’ 

16 5 3 -Signs of stigma and poor mental health 

among carriers of MRSA 

-Notification card to alert for methicillin-

resistant Staphylococcus aureus is 

stigmatizing from the patients’ point of view  

CINAHL Plus 

2017-11-08 

MRSA AND 

experience* AND 

patient* 

2010-2017,  

‘Peer-review’ 

59 7 4 -Clinical, patient experience and cost impacts 

of performing active surveillance on known 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

positive patients admitted to medical-surgical 

units 

CINAHL Plus 

2017-11-08 

ESBL AND experience* 

AND patient* 

2010-2017,  

‘Peer-review’ 

8 2 1 -Living with extended-spectrum B-lactamase: 

A qualitative study of patient experiences 

PUBMED 

2017-04-03 

MRSA AND TI 

Isolation AND patient 

2007–2017,  76 12 3 -The Impact of Strict Isolation on MRSA 

Positive Patients: An Action-Based Study 

Undertaken in a Rehabilitation Center 
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Databas, 

Datum för 

sökning 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal valda artiklar 

PUBMED 

2017-04-10 

“contact isolation” AND 

”infection control” AND 

patient AND 

satisfaction OR 

experience 

2007–2017 60 13 2 -Contact isolation for infection control in 

hospitalized patients: is patient satisfaction 

affected? 
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BILAGA 2. ARTIKELMATRIS  

Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Andersson, H., Lindholm, C. & 

Fossum, B.  

MRSA global threat and personal 

disaster: patients´experiences.  

International Nursing Review 

2011 

Sverige 

Att förvissa sig om och 

beskriva patientens 

kunskap, uppfattning och 

upplevelse av att vara 

bärare av MRSA. 

En kvalitativ studie 

med innehållsanalys. 

Patienter intervjuades. 

(n=15) 

Patienterna upplevde att de var 

smutsiga och var rädda att smitta 

andra. Tre kategorier 

identifierades; förståelse och 

känslomässiga reaktioner, 

vårdens bemötande samt 

konsekvenser av förväntningar. 

 

Hög 

2. Barratt, R., Shaban, R. & Moyle, W.  

Behind barriers: patients´perceptions 

of source isolation for Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA).  

Australian Journal of Advanced 

Nursing  

2011 

New Zealand 

 

Att undersöka den levda 

erfarenheten av MRSA-

isolering hos inlagda 

patienter i en akut 

vårdmiljö på ett sjukhus i 

Nya Zeeland samt vilken 

mening erfarenheterna 

gav.  

En kvalitativ studie 

med tolkande och 

fenomenologisk metod. 

Patienter intervjuades. 

(n=10) 

Patienterna upplevde att det var 

övergripande negativt att vara 

isolerad på grund av MRSA. 

Patienterna var begränsade i att 

uttrycka sin identitet. De 

upplevde också att relationer och 

förutsättningar för god vård 

påverkades negativt. 

 

 

 

Hög 
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Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3. Findik, U.Y., Ozbas, A., Cavdar, I., 

Erkan, T. & Topcu, S.Y.  

Effects of the contact isolation 

application on anxiety and depression 

levels of the patients. 

International Journal of Nursing 

Practice  

2012 

Turkiet 

Att bedöma hur 

kontaktisolering påverkar 

nivån av ångest och 

depression hos patienten 

och vilken påverkan 

sociodemografiska 

faktorer och patientens 

karaktär har på nivån av 

ångest och depression 

samt de isolerade 

patienternas tankar kring 

kontaktisolering. 

En kvantitativ kvasi-

studie. Patienter 

besvarade enkäter.  

Isolerade patienter 

(n=60) 

Icke-isolerade patienter 

(n=57) 

(n=117)  

De isolerade patienterna och de 

icke-isolerade patienterna 

uppvisade ingen betydande 

skillnad i nivån av ångest och 

depression. 

 

 

 

 

 

Hög 

4. Gasink, L.B., Singer, K., Fishman, 

N.O., Holmes, W.C., Weiner, M.G., 

Bilker, W.B. & Lautenbach, E.  

Contact isolation for infection control 

in hospitalized patients: is patient 

satisfaction affected?  

Infection Control & Hospital 

Epidemiology  

2008 

USA 

Att jämföra 

tillfredsställelsen hos 

isolerade patienter och 

icke-isolerade patienter 

inom slutenvården. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Patienter besvarade 

enkäter.  

Isolerade patienter 

(n=43) 

Icke-isolerade patienter 

(n=43) 

(n=86) 

De isolerade patienterna och de 

icke-isolerade patienterna 

uppvisade ingen betydande 

skillnad i nivån av 

tillfredsställelse. 

 

 

 

 

Hög 
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Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5. Goldsack MChem, J.C., DeRitter, C., 

Power, M., Spencer, A., Taylor, C.L., 

Kim, S.F., Kirk, R. & Drees, M. 

Clinical, patient experience and cost 

impacts of performing active 

surveillance on known methicillin-

resistant Staphylococcus aureus 

positive patients admitted to medical-

surgical units. 

American Journal of Infection Control 

2014  

USA 

Att undersöka den kliniska 

patientupplevelsen hos 

patienter som var bärare 

av MRSA på ett regionalt 

sjukhus. 

 

En retrospektiv, ’Mixed 

methods’ studie med 

innehållsanalys. 

Patienter besvarade 

enkäter. 

(n=32) 

Nästan hälften av patienterna 

uttryckte att isolering hade 

påverkat sjukhusvistelsen 

negativt.  

Hög 

6. Pacheco, M. & Spyropoulos, V.  

The experience of source isolation for  

Clostridium difficile in adult patients 

and their families. 

The Canadian Journal of Infection 

Control 

2010 

Canada 

Att undersöka upplevelsen 

av isolering hos patienter 

med Clostridium difficile i 

slutenvården. 

En kvalitativ studie 

med innehållsanalys. 

Patienter intervjuades. 

(n=10) 

Patienterna upplevde bland annat 

ensamhet på grund av brist på 

besök från vänner och familj. 

 

 

 

 

Hög 
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Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7. Rump, B., De Boer, M., Reis, R., 

Wassenberg, M. & Van Steenbergen, J. 

Signs of stigma and poor mental health 

among carriers of MRSA. 

Journal of Hospital Infection 

2017 

Nederländerna 

Att identifiera och 

kvantifiera förekomsten av 

stigma hos patienter som 

är bärare av MRSA samt 

dess association till mental 

hälsa. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Patienter besvarade 

enkäter. 

(n=57) 

Patienterna upplevde stigma ofta 

till väldigt ofta på sjukhus. De 

uttryckte också att 

vårdpersonalen hade bristande 

kunskap om MRSA.  

 

 

 

Hög 

8. Skyman, E., Bergbom, I., Lindahl, B., 

Larsson, L., Lindqvist, A., Thunberg 

Sjöström, H. & Åhrén, C. 

Notification card to alert for 

methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus is stigmatizing from the 

patient´s point of view. 

Scandinavian Journal of Infectious 

Diseases 

2014 

Sverige 

 

Att beskriva patienters 

upplevelse av att få och 

använda ett MRSA-

bärarkort. 

En ’Mixed methods’ 

studie med manifest 

och latent 

innehållsanalys. 

Patienter besvarade 

enkäter. 

(n=162)  

Hälften av patienterna upplevde 

att de var utpekade på ett negativt 

sätt när de fick sitt MRSA-

bärarkort. De flesta patienterna 

uttryckte dock att det var bra att 

använda kortet. 

Hög 
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Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9. Skyman, E., Lindahl, B., Bergbom, I., 

Thunberg Sjöström, H. & Åhrén, C. 

Being Met as marked – patients’ 

experiences of being infected with 

community-acquired methicillin-

resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA). 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 

2016 

Sverige 

Att belysa och tolka, i 

övrigt friska, patienters 

levda erfarenhet av att ta 

emot vård och ha en 

vardag i samband med att 

de var bärare av MRSA. 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Patienter intervjuades. 

(n=12) 

Patienterna upplevde att de 

lämnades ensamma med sin 

frustration på grund av dålig 

vägledning kring MRSA. 

Hög 

10. Skyman, E., Thunberg Sjöström, H. 

& Hellström, L. 

Patients’ experiences of being infected 

with MRSA at a hospital and 

subsequently source isolated. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 

2010 

Sverige 

Att få kunskap om 

patienters upplevelse av 

att ha ådragit sig MRSA på 

sjukhus och på grund av 

det blivit isolerade på 

infektionsklinik. 

En kvalitativ studie 

med innehållsanalys. 

Patienter intervjuades. 

(n=6) 

Patienterna blev kränkta av att ha 

ådragit sig MRSA på sjukhus. 

Patienterna upplevde att 

isoleringen var traumatisk, att de 

fick bristfällig information och att 

de inte fick samma 

rehabiliterings-förutsättningar 

som de andra patienterna. 

 

 

Hög 
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Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11. Wassenberg, M.W.M., Severs, D. & 

Bonten, M.J.M. 

Psychological impact of short-term 

isolation measures in hospitalised 

patients. 

Journal of Hospital Infection 

2010 

Nederländerna 

Att undersöka skillnaden 

på nivån av ångest och 

depression mellan 

isolerade patienter och 

icke-isolerade patienter. 

En kvantitativ 

kombinerad tvärsnitts- 

och kohortstudie. 

Patienter besvarade 

enkäter. 

Isolerade patienter 

(n=42) 

Icke-isolerade patienter 

(n=84) 

(n=126) 

De isolerade patienterna och de 

icke-isolerade patienterna 

uppvisade inga skillnader i nivån 

av ångest och depression. 

 

 

 

 

Hög 

12. Webber, K.L., Macpherson, S., 

Meagher, A., Hutchinson, S. & Lewis, B. 

The Impact of Strict Isolation on MRSA 

Positive Patients: An Action-Based 

Study Undertaken in a Rehabilitation 

Center. 

Rehabilitation Nursing 

2012 

Canada 

 

Att söka insikter från 

slutenvårdspatienter som 

bär på MRSA på 

rehabiliteringsavdelning 

för att bättre förstå 

patienternas upplevelser 

av MRSA och strikt 

isolering. 

En kvalitativ studie 

med innehållsanalys. 

Patienter intervjuades. 

(n=9) 

Patienterna var bekymrade över 

hur de blev informerade om 

MRSA samt hur de isolerades. De 

uttryckte också brist på 

information gällande vad de 

behövde veta innan hemgång. 

 

 

 

 

Hög 
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Författare, titel, tidskrift, år, land Syfte Metod Resultat Kvalitet 

13. Wiklund, S., Hallberg, U., 

Kahlmeter, G. & Tammelin, A. 

Living with extended-spectrum B-

lactamase: A qualitative study of 

patient experiences. 

American Journal of Infection Control 

2013 

Sverige 

Att öka förståelsen för hur 

infekterade individer 

uppfattar situationen av 

att vara ”bärare” av 

multiresistenta bakterier.  

 

En kvalitativ studie 

med en modifierad 

version av ’Grounded 

theory’. Patienter 

intervjuades. 

(n=7) 

Patienterna upplevde brist på 

information kring MRSA-

diagnosen samt brist på förståelse 

och attitydproblem från 

vårdpersonalen. 

Hög 
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BILAGA 3. KVALITETSGRANSKNING 

Frågor: Artikel:             

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Finns ett tydligt problem formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns ett tydligt syfte? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en tydlig metod beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en tydlig beskrivning av undersökningspersonerna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns en tydlig beskrivning av hur data har analyserats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några etiska resonemang beskrivna? Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Finns ett tydligt resultat beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en metoddiskussion? Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Totalpoäng: 10 8 10 9 9 10 10 9 9 10 9 9 9 

Ja= 1 poäng   Låg kvalitet=      0–3 poäng 

Nej= 0 poäng  Medel kvalitet= 4–7 poäng  

    Hög kvalitet=     8–11 poäng
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