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Abstrakt  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters 
upplevelse av att vårdas isolerad på sjukhus. I studien 
användes 16 vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 
åren 1977-2007. Artiklarna har analyserats enligt kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Analysen har resulterat i sex 
kategorier: Att vara instängd som en fånge, att isoleringen 
gav upphov till starka och obehagliga känslor, att vilja ha 
kontroll och härda ut, att uppleva ensamhet och 
frånvarande vårdpersonal, närheten av en annan människa 
är ett stöd och ökar välbefinnande, att finna sig väl tillrätta i 
sin situation och ta tillvara möjligheterna Flera isolerade 
patienter jämförde upplevelsen att vara instängd i 
isoleringsrummet med att vara fängslad. Huvuddelen av de 
isolerade kände att ensamheten var det som kännetecknade 
vistelsen i isolering. De isolerade försökte behålla 
kontrollen över sitt liv och sin tillvaro. Det framkom att 
avgörande för hur isoleringen upplevdes var huruvida det 
fanns tillgång till en medmänniska. Isoleringen gav även 
frihet och tid för att tänka och för avslappning. Detta 
belyser vikten av sjuksköterskans frekventa kontakt och 
närvaro med patienter för att förhindra ensamhet och 
lidande, men även betydelsen av närståendes närhet och 
stöd till den sjuke. 
 
Nyckelord: litteraturstudie, kvantitativ innehållsanalys, 
ensamhet, medmänniskors stöd, isoleringsvård. 
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Isolering av sjuka människor har varit ett sätt att hindra smittspridning ända sedan medeltiden. 

I Sverige som i övriga världen fanns leprakolonier samt sanatorier för tuberkulossjuka. 

Gammon (1999) beskriver att fartyg förr i tiden, vilka burit sjuka människor med sig ombord, 

sattes i karantän för att hindra sjukdomar att sprida sig mellan länder. Även i dagens sjukvård 

är isolering av patienter med smittsamma sjukdomar ett effektivt medel för att hindra 

smittämnen från att föras vidare (Tegnel & Carlson, 2006, s. 16). 

 

Vi drabbas med jämna mellanrum av nya okända sjukdomar som smittar mellan människor. 

Exempel på detta är sjukdomen svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) som drabbade 

världen år 2003. Då ingen kurativ behandling fanns att tillgå, fick isolering av de sjuka en 

ökad betydelse. Även här i Sverige beslutade socialstyrelsen att isolera de personer som 

misstänktes ha drabbats av SARS (SoS, 2003). Den ökande förekomsten av 

antibiotikaresistenta bakterier har också ökat behovet av isoleringsplatser på sjukhusen 

(Tegnel & Carlson, 2006, s. 107).  

 

Personer med smittsam tuberkulos kan behöva isoleras för att hindra smittspridning 

(Bagshawe, Blowers & Lidwell, 1978). Flera andra smittsamma sjukdomar kräver isolering. 

Oftast handlar det om så kallade allmänfarliga sjukdomar så som antibiotikaresistenta 

bakterier, blödarfebrar och vissa mag- och tarminfektioner, till exempel salmonella. Enligt 

smittskyddslagen (2004:168) kan en patient med allmänfarlig sjukdom tvångsisoleras om 

vissa särskilda skäl föreligger som till exempel att personen motsätter sig vård. En 

allmänfarlig sjukdom definieras som en smittsam sjukdom vilket kan innebära allvarligt hot 

mot den drabbades hälsa och få allvarliga följder. Andra smittsamma sjukdomar som vissa 

gastroenteriter exempelvis calici räknas inte som allmänfarliga men isoleras ofta ändå.  

 

Syftet med isolering är enligt Lewis, Gammon och Hosein (1999) att hindra smittämnet från 

att flytta sig från smittkällan till en ny mottagande person. Miljön i isoleringen är därefter 

utformade för att smittämnen inte skall få fotfäste eller kunna föras vidare, vilket samtidigt 

leder till att omgivningen blir mindre tilltalande för oss som människor. Spridning av 

smittämnet kan hindras genom att patienten vistas i ett eget rum (Lewis et al., 1999), en 

luftsluss kan också tillkomma för att ytterligare försvåra för smittämnet att ta sig vidare 

(Tegnel & Carlson, 2006, s. 64) Isoleringsrum är ofta ganska spartanskt inredda och ger 

intryck av en utpräglad institutionsmiljö. Hänsyn måste tas till att inredningen skall gå att 

desinfektera, vilket försvårar att ha exempelvis textiler på rummet. Därigenom förloras den 
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stimulerande och rogivande effekten som ett välinrett rum kan ge. Bennet (1983) menar att 

det kan vara en stressande miljö för patienten att vårdas på sjukhus och i isolering. Det är en 

ny omgivning med främmande lukter, färger och nya människor. Fridell (1998, p. 344) skriver 

i sin avhandling hur den fysiska miljön alltid påverkar oss. Hon beskriver även att en 

omsorgsfullt utformad miljö kan fungera som ett stöd för patienten och förbättra 

förutsättningar för tillfrisknande.  

 

Hygienrutinerna vid isolering skiljer sig sällan från den vanliga barriärvården (SOSFS 

2007:19) som tillämpas vid all form av vård. Emellertid kan extra hygienrutiner tillkomma 

från fall till fall. Lewis et al. (1999) skriver också om så kallad skyddsisolering då man avser 

att skydda personer med nedsatt immunförsvar genom att isolera dem. Bagshawe et al. (1978) 

beskriver olika patientgrupper som kan komma ifråga att skyddsisoleras. De nämner personer 

som genomgått stamcellstransplantation eller personer med svåra skador på hudkostymen som 

till exempel brännskadade. Däremot har senare studier (Dadd, McMinn & Monterosso, 2003) 

visat en minskad betydelse av skyddsisolering bland annat vid stamcellstransplantationer. 

 

Evidens för isolering av smittsamma patienter finns tydligt beskriven i litteraturen. I Tegnell 

och Carlson (2006, s. 78) beskrivs en klar skillnad då spridningsrisken minskas med fyra 

gånger om patienten vårdas på ett enkelrum med öppen dörr. Däremot är det 250 gånger 

mindre risk för spridning om dörren är stängd, 1000 gånger mindre med ett förrum och 25 000 

gånger mindre om isoleringsrummet har en ventilerad sluss. Övriga förebyggande åtgärder 

kan förekomma, men oftast skiljer sig inte dessa mycket från den barriärvård vi använder vid 

kontakt med alla patienter inom sjukvården. 

 

Herwaldt (1996) nämner det etiska övervägandet att isolera en människa och ta ifrån denne 

sin rörelsefrihet, samtidigt som man med detta skyddar övriga patienter mot faran att smittas. 

Detta är ett övervägande som inte får förhastas eller ske på slentrianmässig grund utan att 

reflektera över konsekvenser för den isolerade personen. Isolering kan antingen ske med 

patientens medgivande eller med tvångsåtgärder. Enligt smittskyddslagen (2004:168) är det 

den behandlande läkaren som beslutar om patienten skall vårdas isolerad. Om det skulle bli 

aktuellt att tvångsvårda en individ är det smittskyddsläkaren som beslutar om tvångsåtgärder 

skall användas. Smittskyddsläkaren måste även få sitt beslut godkänt från länsrätten för att 

tvångsisoleringen skall kunna fortskrida.  
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Sjuksköterskestudenter beskriver i Cassidy (2003) att samtidigt som de kände rädsla och 

önskade skydda sig själv och andra från att smittas, även försökte uppnå de isolerade 

patienternas enskilda behov. Sjuksköterskestudenterna beskrev även en känsla av att de 

isolerade patienterna blev lämnade ensamma. De beskrev även att kollegor undvek att gå in 

till patienterna i isolering, för att de inte ville ta på sig all skyddsutrustning.   

 

Det går att medicinera bort sjukdomstillstånd, men det går ej att medicinera bort obehagliga 

upplevelser och känslor. Där spelar omvårdnaden en avgörande roll hur patientens intryck och 

psykiska hälsa under vårdtiden blir. Därför är det viktigt att utreda patienters upplevelse av 

vården i isolering för att kunna tillgodose en så tillfredställande tillvaro för patienten som 

möjligt. Författaren skall försöka utreda vad forskningen har att berätta inom detta område. 

Med detta som bakgrund är syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters 

upplevelse att vårdas isolerad på sjukhus. 

 

Metod 
Datainsamling  

För sökning av litteratur för studien användes internationella medicinska databaser. Dessa var 

främst Pubmed men även Academic search elite och Cinahl. Nyckelord som nyttjades i 

sökningen var patient isolation och isolation care. Tillsammans med dem användes sökord 

som kunde associeras med kvalitativa studier med inifrånperspektiv så som narrative, 

qualitativ research och experience. Mesh-termer användes i kombinationer med OR, AND 

och NOT. Detta gjordes för att få tillgång till så många artiklar som möjligt och samtidigt 

hitta artiklar med relevant innehåll. 

 

Inklutionskriterier som fastslogs var att artiklarna skulle svara mot syftet och beskriva 

patienters upplevelse av att vårdas isolerad. Huruvida skillnaden av att vårdas isolerad för att 

skydda andra från att smittas av patienten eller om det var för att skydda en patient med 

nedsatt immunförsvar från andra ansågs inte vara relevant. Det var själva upplevelsen att vara 

isolerad som syftet var att beskriva. Exklusionskriterier för litteratursökningen var att 

deltagarna i artiklarna inte fick vara yngre än 16, då barn kan ha en annorlunda uppfattning av 

att bli isolerade än vad vuxna har. Artiklar som beskriver isolering inom psykiatrin 

exkluderades också då den formen av isolering syftar till specifika psykiska konsekvenser för 

patienten. Likaså användes inte artiklar som var skrivna på andra språk än engelska. 
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Litteratursökningen resulterade i ett stort antal artiklar. Efter granskning av abstrakt återstod 

endast 16 artiklar som svarade mot syftet. Av dessa framkom 14 genom sökord beskrivna i 

tabell 1. Övriga två artiklar framkom av funktionen relaterade artiklar. 

 

Tabell 1 Översikt över litteratursökningen 

Academic search 2008-01-28 Limiters- Peer Reviewed; Linked Full Text 
Söknr *) Söktermer  Antal ref. Vald artikel 
1 FT Patient isolation  31 0 
2 FT Patient AND   144 1 

                          Experience AND  
                          Isolation 

3 FT Patient isolation AND 2 0 
  Nursing AND 
  Experience  
Cinahl 2008-01-28 Limiters- Peer Reviewed; Full Text 
Söknr *) Söktermer  Antal ref. Vald artikel 
4 FT Patient isolation  180 2 
5 FT Patient AND  41 1 

Experience AND 
Isolation  

6  FT Patient isolation AND  17 1 
Nursing AND     

 Experience 
   
Pubmed 2008-01-30                    Limiters- Linked full text; Links to free full text 
Söknr *) Söktermer  Antal ref. Vald artikel 
  
7 FT Patient isolation  225 1 
8 FT Patient AND  110 0 

Experience AND 
Isolation 
Patient isolation AND  23 6 
Nursing AND     

 Experience 
10 FT Patient isolation AND 13 0 
  Quality of life 
11 FT Isolation AND   98 0 
  quality of life 
12 FT Patient isolation AND 53 0 
  experience 
13 FT Nursing AND  207 2 
  patient isolation 
* FT - Fritextsökning                              14                       
 

Analys 
Artiklarnas vetenskapliga kvalité granskades genom att följa protokoll för kvalitetsgranskning 

av kvalitativa och kvantitativa studier enligt principer beskrivna i Willman, Stoltz och 

Bahtesevani (2006). Artiklarna betygssattes enligt skalan låg, medel och hög, beroende på hur 

tydligt syfte, metod, analys och etiska överväganden var beskrivna. Efter kvalitetsgranskning 
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selekterades artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet bort. Återstående artiklar som 

användes i analysen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen 

Författare  Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalité 

Campbell. 
(1999) 
 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 
intervjuer 
Constant comparative 
analysis 

Patienter med cancer i 
studien beskrev känslor av 
instängdhet, känsla av 
ensamhet och om coping 
samt kontakten med andra 
 

Hög 

Cohen et al. 
(2001) 
 

Kvalitativ 20 Intervjuer med öppna 
frågor samt följdfrågor 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analysmetod  
 

Att isolering ofta leder till 
känslomässig isolering. Att 
vara en börda och känslan 
av brist på socialt stöd 
 

Hög 

Davies & 
Rees. (2000) 

Kvalitativ 21  Intervjuliknande 
frågeformulär. 
Hospital Aniexity and 
Depression Scale (HADS) 
 

Att isolerade patienter var 
på sämre humör och hade 
mer ångest än andra 
patienter. 
 

Medel  
 

Gaskil et al. 
(1997) 

Kvalitativ 7  Ostrukturerade intervjuer. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk reflektion  

Belyser vikten av 
vårdpersonalens kontakt och 
förståelse med den isolerade 
patienten. 
 

Hög 

Gammon. 
(1998) 

Kvantitativ 40  Frågeformulär. Statisticl 
package of social sience  
och stundent´s t-test 

Isolerade patienter känner 
mer oro och depression samt 
får en dämpad självkänsla i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 
 

Hög 

Holland. 
(1977) 

Kvantitativ 52 Frågeformulär, dagbok, 
kliniska intervjuer 
 

Deltagarna uttryckte att 
bristen på mänsklig närhet 
var den största svårigheten i 
isolering 
 

Medel 
 

Kennedy & 
Hamilton. 
(1997) 

Kvantitativ 16  Frågeformulär samt 
semistrukturerade 
intervjuer 
t-test 

De isolerade var måttligt 
mer påverkade än 
kontrollgruppen. 
 

Medel 

Knowles. 
(1993) 

Kvalitativ 8  Semistrukturerad intervju. 
Innehållsanalys 

Patienter kände sig 
ensamma och vissa 
försummade. Andra kände 
en ökad kontroll och en 
positiv avskildhet.   
 

Medel  

Newton et 
al. (2001) 

Kvalitativ 19  Semistrukturerad intervju. 
Innehållsanalys 
 

Patienterna ansåg att det 
fanns både positiva och 
negativa aspekter på 
isolering.  

Hög 

Oldman. 
(1998) 

Kvalitativ 5  
 

Semistrukturerad intervju. 
Innehållsanalys 

Patienter upplevde sig 
ensamma, uttråkade och 
utsatta.  
 
 

Medel 
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Författare  Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalité 

Rees et al. 
(2000) 
 

Kvalitativ 21 Intervjubaserade 
frågeformulär 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) 
 

Deltagarna var nöjda med 
vården. De upplevde att 
uppdatering av vad som sker 
var bra samt miljön var 
komfortabel. En 
välfungerande 
kommunikation mellan 
personal och patienter. 
 

Medel 
 

Sasaki et al. 
(2000) 

Kvalitativ 40  Intervju och korta 
uppföljningsintervjuer. 
Logistic  procedure med 
Statistisk analys system 
(SAS). 

Studien tyder på högre 
frekvens av mental störning 
bland patienter som 
isolerats. 
 

Medel  

Tarzi et al. 
(2001) 

Kvantitativ 42  Frågeformulär och 
intervjuer.  
Statistiska analysmetoder; 
Chi-Squared test, t-test och 
Wilcoxon sign test 

Isolering har en negativ 
aspekt vad gällande äldre, 
som riskerar depression och 
bitterhet. 
 

Hög  

So et al. 
(2007) 
 

Kvalitativ 8 Ostrukturerade 
telefonintervjuer 
Fenomenologisk 
analysmetod inspirerad av 
Giorgi 
 

Kvinnorna i studien beskrev 
isoleringen som den mest 
plågsamma erfarenheten av 
behandlingen.  
 

Hög 

Stajduhar et 
al. (2000) 
 

Kvalitativ 27 Fokusgrupp intervjuer 
samt telefonintervjuer 
Kvalitativ tematisk 
innehållsanalys 

Upplevelse av social 
isolering som följd av fysisk 
isolering. För lite tid med 
besökare och personal. Den 
begränsade mänskliga 
kontakten med vårdpersonal 
upplevdes som den mest 
isolerande faktorn. 
 

Hög 

Ward. 
(1999) 
 

Kvalitativ 21 Frågeformulär samt 
semistrukturerade 
intervjuer 
14-stegs tematisk 
innehållsanalys inspirerad 
av Burnard 

Tysthet, avslappnande och 
privat var dom mest tydliga 
positiva känslor. 
Fångenskap, ensamhet och 
brist på aktiviteter var mest 
negativa känslor. 
 

Hög 

 

 

För att beskriva upplevelsen från patientens perspektiv, det vill säga ett inifrånperspektiv 

bearbetades data med manifest kvalitativ innehållsanalys för att frambringa relevant data. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att manifest innehållsanalys är att utgå från texten och 

inte lägga till egna tolkningar. Burnard (1991) beskriver kvalitativ innehållsanalys utifrån 14 

steg från datainsamling till analys av materialet. Då materialet redan samlats in i form av 

vetenskapliga artiklar inspirerades författaren endast av de slutliga stegen som beskriver 

själva analysen av materialet.  
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Analysen inleddes med att läsa igenom materialet noggrant för att enligt Burnard (1991) få en 

helhetsbild över det insamlade materialet. Därefter togs väsentliga meningar ut ur texten som 

motsvarade vår frågeställning. Meningarna skrevs av ordagrant, men onödiga ord togs bort för 

att göra materialet mer lättarbetat. Denna bearbetning av textenheterna kallas kondensering. 

Burnard (1991) beskriver detta med att rubriker med innehåll som motsvarar studiens syfte 

kan plockas ut ur texten. Rubrikerna kan sedan kortas ned och göras lätthanterliga genom att 

sålla onödiga ord.  

 

Textenheterna som handlade om samma sak ordnades in i preliminära kategorier. Därefter 

skedde ytterligare en kategorisering då mycket likartade kategorier slogs samman. Detta 

skedde flertalet gånger fram till att innehållet i kategorierna skiljde sig så pass att de inte 

kunde slås ihop mer (Burnard, 1991). De slutliga kategorierna användes senare som underlag 

då resultatet skrevs.  

 

Under analysens gång kontrollerades kvalitén av innehållet i kategorierna, genom att gå 

tillbaka till originaltexten för att se om den kunde sammankopplas till den kategori den 

hamnat i. Enligt Downe-Wamboldt (1992) kan alltid personliga tolkningar, trötthet och andra 

mänskliga faktorer påverka resultatet. Enligt Burnard (1991) kan man med fördel låta 

utomstående ta del i arbetet för att undvika bias. Därför utfördes systematiska kontroller av 

materialet genom granskning av vår handledare, samt seminarium med kurskamrater som 

opponerade mot vår analys. Av opponering kunde utomstående granska tillvägagångssättet 

och se misstag som förbisetts av oss.    

 

Resultat 
Analysen resulterade i sex olika kategorier som presenteras i tabell 3 varje kategori 

presenteras i brödtext som illustreras med citat. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier 
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Kategorier  

Att vara instängd som en fånge 

Att isoleringen gav upphov till starka och obehagliga känslor 

Att vilja ha kontroll och härda ut 

Att uppleva ensamhet och frånvarande vårdpersonal  

Närheten av en annan människa är ett stöd och ökar välbefinnande 

Att finna sig väl tillrätta i sin situation och ta tillvara möjligheterna 

 

 

Att vara instängd som en fånge 

Flera studier (So & Chui, 2007; Ward, 1999; Knowles, 1993) beskrev personer som vistats i 

isolering att de ofta upplevde sig som fångade i isoleringsrummet. Patienter som isolerats på 

grund av MRSA infektion i studien Tarzi, Kennedy, Stone och Evans (2001) upplevde sig 

mer hospitaliserade än andra patienter. Dock var tiden i isolering inte avgörande för hur svår 

isoleringen upplevdes. I den studien framkommer också att inte få eller kunna gå utanför 

rummet fick personerna att känna sig instängda som i ett fängelse. Deltagare i Stajduhar et al. 

(2000) beskrev att de kände sig som djur som satt fångna i bur.  

 

This isolation made them feel “trapped”…like a caged animal 

(Stajduhar et al., 2000, p. 1216). 

 

Bara tanken att få vistas i ett enda rum var för många en mycket skrämmande tanke och det 

var till en början svårt för de isolerade att föreställa sig den tillvaron (Cohen, Ley & Tarzian, 

2001). Några av de isolerade som kände sig instängda och inlåsta fick tanken att de aldrig 

skulle kunna ta sig ut igen (Holland et al., 1977). Andra kände sig som förvisade till 

isoleringsrummet och tyckte det var svårt att drabbas av en inskränkt frihet (So & Chui, 

2007). Avsaknaden att inte kunna röra sig och gå omkring fritt på grund av det begränsade 

utrymmet ansågs av vissa försvåra möjligheten att övervaka sitt tillfrisknande (Knowles, 

1993). Att se isoleringen som ett straff förekom bland de isolerade patienterna i någon studie 

(So & Chui, 2007; Stajduhar et al., 2000).  
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Den instängda tillvaron i isoleringsrummet upplevdes av patienter i studier av Cohen et al. 

(2001) och Holland et al. (1977) och Stajduhar et al. (2000)som en annan värld avskärmad 

och avstängd från den vardagliga världen. En annan patient berättade om att inte få möjlighet 

att gå ut och röka och att personen ifråga inte kunde stå ut med detta (Holland et al., 1977). 

Isoleringsrummet upplevdes av patienterna som mörkt och instängt (Cohen et al., 2001) och 

dörren ut beskrevs av vissa isolerade i So och Chui (2007) som en stor tjock vägg som var 

omöjlig att forcera. I studier av Stajduhar et al. (2000) och Campbell (1999) framgår det att 

flera patienter upplevde att de inte fick någon luft i isoleringsrummet och att de saknade den 

friska luften från att vara utomhus samt att få känna solens värme mot kroppen. Isolerade 

patienter i studier av Oldman (1998) och Campbell (1999) utryckte att det underlättade 

mycket att ha ett fönster på rummet.  

 

Bristen på sysselsättning i den dagliga rutinen och den ständiga tristessen i den instängda 

tillvaron var för många av de isolerade svår att uthärda (Gaskill, Henderson & Fraser, 1997; 

Oldman, 1998). I studien av Knowles (1993) beskrev framför allt de yngre patienterna sig 

som uttråkade, men även de äldre ansåg att utebliven sysselsättning var ett stort problem. Den 

omfattande tiden av tristess fick patienter i Cohen et al. (2001) att reflektera över hur dåligt de 

mådde. Detta gällde dock inte alla patienter, då deltagare som intervjuats av Holland et al. 

(1977) inte alls ansåg sig uttråkade. 

 

I´m not doing anything. I just sit here like a fool (Knowles, 1993, p. 

55). 

 

Att isoleringen gav upphov till starka och obehagliga känslor 

I flertalet studier framkom att isoleringen gav upphov till starka och obehagliga känslor. I 

studier av Sasaki et al. (2000), Tarzi, Kennedy, Stone och Evans (2001), Gammon (1998), 

Davies och Rees (2000) och Cohen, Ley och Tarzian (2001) framkom att isoleringen gav 

upphov till depression. Även andra mentala störningar beskrevs i studierna, som exempelvis 

en ökad psykologisk stress hos patienter (Campbell, 1999) samt sömnsvårigheter (Sasaki et 

al., 2000) och humörstörningar (Davies et al., 2000). Deltagare i studien Sasaki et al., (2000) 

upplevde förvirring, hallucinationer och vanföreställningar under isoleringen. En deltagare i 

Oldman (1998) uttryckte sina starka negativa känslor enligt följande. 

  

I do tend to get morbid thoughts at times. (Oldman, 1998, s.68). 
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I studier av Holland et al. (1977) och Cohen et al. (2001) skildras de starka obehagskänslor 

som frustration över sin situation. Isoleringen fick många patienter att känna en tilltagande 

ilska och irritation (Sasaki et al., 2000; Kennedy & Hamilton, 1997). I studier av Tarzi et al., 

(2001), Davies et al., (2000) och Sasaki et al., (2000) upplevde patienter som vårdats i 

isolering ångest och oro. Deltagare i studien av Cohen et al. (2001) beskriver att isoleringen 

gav upphov till mycket lidande och en deltagare tyckte sig lida i onödan. I studien av Holland 

et al. (1977) påvisas motsatsen, då inte några tecken av ökad ångest eller hallucinationer ses 

bland de isolerade. 

 

There were a lot of times that I had suffered when I didn’t have 

to… (Cohen, Ley & Tarzian, 2001, s.598). 

 

Rädsla för att vården blir sämre på grund av isoleringen kunde ses i två studier. I studien av 

Campbell (1999) beskrev en deltagare att när det inte går att se och höra vad som händer 

utanför ger det en känsla av att ingenting händer. Några deltagare i Kennedy et al., (1997) 

kände oro på grund av att de trodde att deras rehabilitering skulle påverkas negativt för att de 

vårdades i isolering. I studier av Cohen et al. (2001), So och Chui (2007) och Newton, 

Constable och Senior (2001) beskrev flera deltagare hur de såg isoleringen som negativ och 

att den skildrades med starka negativa känslouttryck. I studien av So et al. (2007) beskrevs att 

man hellre hade velat befinna sig i koma eller varit medvetslös under vistelsen i isolering. 

Den begränsade livsvärlden och det minskande utrymmet man hade att leva på gav utryck av 

klaustrofobi enligt de intervjuade i Cohen et al. (2001) och Gaskill, Henderson och Fraser 

(1997) och att denna negativa känsla ibland var så stark att de inte kunde stå ut med tillvaron.  

 

I find the mornings worst, when I first wake up. I feel a little 

claustrofobic (Gaskill et al., 1997, p. 698). 

 

De isolerade fick känslan att de hade blivit isolerade för att de var farliga för samhället och 

uppfattade att andra såg dem som smutsiga eller pestsmittade (Knowles, 1993). De upplevde 

sig stigmatiserade och uteslutna ur samhället, samt att de inte var välkomna bland andra 

patienter och att de fick leva i utanförskap (Oldman, 1998; Cohen et al., 2001).  
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You feel a little bit, I suppose, how can I put it? Like a leper (Newton, 

Constable & Senior, 2001, p. 278). 

 

Att vilja ha kontroll och härda ut 

Deltagare i flera studier beskrev en bristande kontroll över sin situation. (Oldman, 1998; 

Campbell, 1999; Gammon, 1998). Andra deltagare i studier av Knowles, (1993) och Oldman, 

(1998) beskrev istället motsatsen att isoleringen i sig gav dem möjlighet att behålla kontrollen 

i tillvaron. Deltagare i Gaskill, Henderson, och Fraser (1997) och Cohen et al. (2001) återgav 

att de hade en önskan om att ha mer kontroll och försökte behålla kontrollen även om 

situationen var okontrollerbar. För att kunna kontrollera sin situation i isolering använde 

deltagarna i studierna olika strategier. De försökte engagera sig i saker i världen utanför 

isoleringsrummet för att på så sätt försöka få kontroll (Cohen et al., 2001). Bilder gav de 

isolerade möjlighet att få drömma sig bort från tillvaron av bristande kontroll (Gaskill et al., 

1997; Cohen et al., 2001). Att använda sig av tv, radio och böcker var också ett sätt att minska 

tristessen (Ward, 1999). I studier av Campbell (1999), Oldman (1998), Ward (1999) och 

Rees, Davies, Birchall och Price (2000) beskrev isolerade patienter att telefonen var ett 

betydelsefullt hjälpmedel som lindrade känslan av att vara avstängd från omvärlden. Gaskill 

et al., (1997) skriver också att deltagarna i hans studie berättade att de sysselsatte sig med 

saker de i vanliga fall inte noterade i det dagliga livet. 

 

Participants found and took an interest in activities that, until now, had been 

considered part of everyday life and hardly worth noticing. (Gaskill et al., 1997, 

s. 697) 

 

En annan strategi som beskrevs av deltagare i Campbell (1999) var att intala sig att det bara 

var något man måste härda ut. I studier av Campbell (1999) och Gaskill et al. (1997) beskrev 

en deltagare att hon tvingade sig att ha en daglig rutin för att klara dagen. Deltagarna i studien 

av Campbell, (1999) beskriver att klockan på väggen var ett hjälpmedel för att planera sin 

dag. En trosuppfattning eller anknytning till en religion kunde hjälpa deltagarna i studier av 

De isolerade patienterna använde rutiner för att planera sin dag och för att orientera sig i tiden 

Campbell (1999) och Gaskill et al. (1997) att ge dem styrka att härda ut.  

 

I Gaskill et al. (1997) berättade några deltagare att det tog ett tag innan de riktigt förstod syftet 

med isoleringen. De isolerade patienter belyste även vikten av att förstå anledningen till sin 
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isolering (Gaskill et al., 1997). I studien av Campbell (1999) menade de isolerade att de fick 

en förstående syn på isoleringen och fick lättare att härda ut då de hade kunskap om syftet 

med isoleringen. Där en person berättade sin inställning till att lämna isoleringsrummet. 

 

I'm not going out that door until I can go out that door 

(Campbell, 1999, p. 442). 

 

Möjligheten att få information varierade. I studien av Rees et al. (2000) ansåg de isolerade att 

de fått tillräkligt med information och att de visste vem de i annat fall skulle fråga. Patienterna 

i studier av Gaskill et al. (1997) och Ward (1999) tar upp vikten av att få skriftlig information 

om exempelvis avdelningen. De isolerade upplevde att kunskapen och tillgången till syftet 

med isoleringen var bristande (Ward, 1999; Newton et al., 2001). I Knowles (1993) anser sig 

även en patient bli förd bakom ljuset av vårdpersonalen. Vissa patienter i skyddsisolering var i 

Rees et al. (2000) och Cohen et al. (2001) studier mycket angelägna om att skydda sig mot 

sjukdomar och i studien Campbell (1999) anser patienter att betydelsen av att skydda sig mot 

sjukdomar översteg den obehagliga upplevelsen av isoleringen och hjälpte dem att härda ut.  

 

Att uppleva ensamhet och frånvarande vårdpersonal  

Upplevelsen att inte ha människor runt omkring sig var svårt att hantera för många. I flera 

studier (Gaskill, Henderson & Fraser, 1997; Newton et al., 2001; Knowles, 1993; Oldman, 

1998; Holland et al., 1977; So & Chui, 2007; Cohen et al., 2001; Ward, 1999) berättar 

patienter att de känner ensamhet och att det var svårt att vara ensam med sina rädslor, tankar 

och ledsamhet medan allting runt omkring dem var som försvunnet. I So och Chui (2007) 

uttrycker isolerade patienter att upplevelsen av att vara alldeles ensam i isoleringsrummet, 

stärkte farhågor som rädsla, ångest och hjälplöshet samt att det fick dem att känna sig sårbara 

samtidigt som de inte visste hur de kunde få hjälp från andra.  

 

I am as alone here as the astronauts were on their lonely voyage to the 

moon (Holland et al., 1977, p. 876) 

 

Patienter i isolering beskrev i studier av Newton, Constable och Senior (2001) och Knowles 

(1993) att de kände att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet av personalen och att de 

blev försummade. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid till dem och att de 

var för upptagna med att ta hand om andra patienter (Oldman, 1998).  
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They tell me they have got 24 other patients to care for, and I say, 

look, I’m the 25th and I count just as much as they do (Knowles, 1993, 

p. 54). 

 

Dock hade de isolerade överseende med att det var mer omständligt och tog längre tid för 

vårdpersonal att förbereda sig med handtvätt och skyddskläder för att gå in i isoleringsrummet 

(Cohen et al., 2001). Patienterna i var även i flera fall motsträviga att be om uppmärksamhet, 

då de inte ville uppfattas som gnälliga eller vara till någon belastning varken för anhöriga, 

men heller inte för sjuksköterskorna som de menade hade mycket annat att göra (Cohen et al., 

2001).  

 

Deltagarna i Ward (1999) upplevde även att kommunikationen med vårdpersonalen var 

bristande. De isolerade patienterna upplevde att vårdpersonal inte kom in till dem regelbundet 

och inte hade tid att prata med dem samt att det som sades var svårt för patienterna att förstå 

(Cohen et al., 2001). De enda tillfällen de fick till att prata med vårdpersonalen var då 

sjuksköterskorna tittade in i något ärende (Knowles, 1993) och de isolerade önskade att det 

funnits fler sjuksköterskor så de kunnat få tid till meningsfulla samtal (Ward, 1999). I studien 

av Stajduhar et al. (2000) menade deltagarna att bristen på kontakt med just vårdpersonalen 

fick dem att känna sig som mest isolerade. De utryckte även en önskan om att läkare och 

sjuksköterskor skulle lyssna mer på dem som patienter för att minska osäkerheten samt 

känslan av att bli försummad. I en studie av Knowles (1993) beskrivs svårigheterna att få 

kontakt med personalen. 

 

You can´t have that sort of light contact; you have to make an effort to 

get someone to come in for special purpose (Knowles, 1993, p. 55). 

 

Deltagare i studier av Ward (1999) och Cohen et al. (2001) ansåg att det var främst brist på 

kunskap och rädsla för att förlora den sjuke som orsakade rädsla bland närstående och bidrog 

till problem i kontakten med den isolerade och närstående. Vårdpersonal visade också vid 

tillfällen rädsla för att vistas inne hos den isolerade och exponeras för smitta eller radioaktiva 

behandlingspreparat. I en studie av Stajduhar et al. (2000) beskriver patienter hur tydligt 

rädslan hos sjuksköterskor kunde visas sig. En av patienterna beskriver följande. 
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I was getting my lunch and the nurse put the tray on the floor and 

winged it into the room. She didn’t come in (Stajduhar et al., 2000, 

p.1215). 

 

I studier av Cohen et al. (2001) och Campbell (1999) berättade isolerade patienter att de vid 

tillfällen undvek att träffa anhöriga och försökte stänga ut dem för att skydda dem. De beskrev 

att de inte ville att anhöriga eller närstående skulle se dem i det bedrövliga tillstånd de befann 

sig i och att det inte var bra för familj och vänner att se dem så. De isolerade menade att 

närstående inte var lika psykologiskt förberedda på situationen som patienterna själva var och 

att de inte kunde förstå hur det var att utsättas för behandlingen och att vårdas i isolering. 

Deltagarna i studien av Cohen et al. (2001) var också övertygade om att andra människor inte 

trodde att isolerade ville ha uppmärksamhet eller sällskap. Samtidigt berättade isolerade 

patienter hur de saknade den mänskliga fysiska kroppskontakten framför allt med sin familj 

och sina barn, att till exempel kunna kramar eller kyssa sin partner (Campbell, 1999; Holland 

et al., 1977; Cohen et al., 2001).  

 

Närheten av en annan människa är ett stöd och ökar välbefinnandet 

De isolerade berättade i studier av Cohen et al. (2001) och So och Chui (2007) att någon 

annan persons närvaro var det främsta som bröt monotonin av isoleringen. Det kunde 

antingen vara närheten av en närstående eller en sjuksköterska. I studier av Cohen et al. 

(2001), Gaskill et al. (1997), Oldman (1998), So och Chui (2007) och Ward (1999) berättade 

deltagarna att de var extremt tacksamma över vänner och nära familjemedlemmars närvaro 

vilket var en stor källa till välbefinnande och känslomässigt stöd. I studien av So och Chui 

(2007) berättade deltagarna att bara att få tala med sina barn över telefon gav dem stöd och en 

känsla av barnens närvaro. De uppskattade också beröringen från närstående och familj 

genom att bli kramade (Campbell, 1999). Emellertid menade deltagare i Ward (1999) att det 

borde ha tagits mer hänsyn till deras synpunkter som patienter angående besök. De isolerade 

kände även ett stort behov av att kommunicera med andra, särskilt familj (Cohen et al., 2001) 

och vårdpersonal (Rees et al., 2000) och kontakten med andra patienter kunde få dem att se 

sin situation från ett annat perspektiv (Ward, 1999). Isolerade patienter berättade att de hade 

ett grundläggande behov av medmänsklig kontakt med människor utanför sjukhuset 

(Stajduhar et al., 2000) och ett behov av uppmärksamhet (Oldman, 1998). 
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A nurse visited me and chatted with me. I really felt thankful. It made a 

great difference when a nurse was present and chatted with me when I 

was facing problems (So & Chui, 2007, p. 157). 

 

Att finna sig väl tillrätta i sin situation och ta tillvara möjligheterna 

Isolerade patienter medgav att isoleringen hade både positiva och negativa sidor (Newton et 

al., 2001; Gaskill et al., 1997). I studier av Stajduhar et al. (2000) och Campbell (1999) och 

Holland et al. (1977) framgår att patienter under isolering inte upplevde isoleringen och 

ensamheten som så särskilt farlig, stressande eller så särskilt traumatisk, även om den inte 

varit direkt trevlig. Dessutom beskrev deltagare i en studie av Kennedy och Hamilton (1997) 

att tillvaron i isoleringen var rent positivt och gav en möjlighet för vissa att lättare anpassa sig 

till sin sjukdom eller skada.  

 

I studier av Gaskill et al. (1997) och Knowles (1993) ansåg deltagarna att de inte var 

ensamma, utan uppskattade möjligheten till enskildhet. De kände att de hade en naturlig och 

avslappnad inställning till isoleringen samt att de hade ett behov av enskildhet och strävade 

efter detta (Gaskill et al., 1997; Campbell, 1999). De kände ibland att det var skönt att slippa 

vara runt alla andra människor (Campbell, 1999) och berättade i att de till och med kände 

obehag då mer än två personer vistades i rummet samtidigt (Gaskill et al., 1997). Vissa 

patienter menade att enskildheten gav bättre förutsättningar för deras relationer (Kennedy & 

Hamilton, 1997). I studien av Cohen et al. (2001) berättade patienter hur de främst ville bli 

lämnade i enskildhet då de mådde dåligt.  

 

Under tiden i isolering upplevde patienter att de gavs mer frihet från de dagliga rutinerna, 

flexiblare besökstider samt ökad självständighet (Oldman, 1998; Gaskill et al., 1997; 

Knowles, 1993; Newton et al. 2001). I studier av Oldman (1998) och Campbell (1999) och 

Gaskill et al. (1997) och Kennedy och Hamilton (1997) berättade patienter att de under 

isoleringen fick en större tillgång till tid att disponera som de ville. De isolerade fick mer tid 

att tänka och reflektera över saker, exempelvis bagateller som man inte reflekterar över i det 

vanliga vardagliga livet. Dock ansåg patienter i studien av Oldman (1998) att tillgången till tid 

för reflektion var en otrevlig aspekt under isoleringen. Deltagare i studien av Campbell (1999) 

beskrev hur de såg den stora tillgången till tid som en hjälp i anpassningen till tillvaron i 

isoleringen. Den stora tillgången till tid gav även möjlighet till avslappning och detta 
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tillsammans med tystheten och den privata sfär som skapades fick dem även att bli på bättre 

humör (Kennedy & Hamilton, 1997; Ward, 1999).  

 

Lying here gives you time to think. You can mull over things and think 

about what you can do in the future to put things right (Oldman, 1998, 

p. 68). 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse att vårdas isolerad på 

sjukhus. Av denna litteraturstudie framkom att patienters upplevelser varierade från starkt 

negativa känslor till att se isoleringen som fördelaktig. Innehållsanalysen av de 16 

vetenskapliga artiklarna resulterade i sex kategorier. Att vistas som en fånge i en krympande 

livsvärld, att isoleringen gav upphov till starka och obehagliga känslor, att vilja ha kontroll 

och härda ut, att ensamhet och frånvarande vårdpersonal orsakar lidande, närheten av en 

annan människa är ett stöd och ökar välbefinnande, att finna sig väl tillrätta i sin situation och 

ta tillvara möjligheterna. 

 

I kategorin att vara instängd som en fånge framgick det att bli plötsligt instängd i ett kalt och 

litet isoleringsrum ingav en obehaglig känsla och att flera upplevde isolering som en 

fängelsevistelse. Även Bennet (1983) beskriver den stress det är för patienter att anpassa sig 

till den nya miljön vid isolering. Den ständiga tristessen och den torftiga inredningen är 

synnerligen påfrestande och saknaden av frisk luft och solsken gjorde sig påmind för de 

isolerade patienterna. Tillgång till exempelvis ett öppet fönster visade sig ha en stor betydelse 

för hälsa vid dessa tillfällen. Detta bekräftas även av Fridell (1998, p. 344) som beskriver 

vikten av rummets utformning för att påverka upplevelsen av vården. Att låta naturligt solljus 

lysa in i sjukhussalen kan ge patienter bättre dygnsrytm och skapa gynnsammare 

förutsättningar för sömn samt minska patienters ångest och ge förkortad vårdtid (Rollins, 

2004). Dessutom kan även estetisk miljö med vackra färger och tilltalande inredning har en 

generellt positiv inverkan på patienters hälsa. Tillgång till utsikt över natur minskar också 

stress hos patienter enligt Rollins (2004).  

 

I kategorin Att isoleringen gav upphov till starka och obehagliga känslor framgick det att 

isolerade patienter upplevde att de blev deprimerade. I en studie av Alpass och Neville (2003) 
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framgick det att ensamhet är den främsta orsaken till depression oavsett om de som drabbats 

av ensamhet led av kroniska sjukdomstillstånd eller inte. I litteraturstudien framgick att andra 

starkare reaktioner och konsekvenser förekom så som humör- och sömnstörningar, förvirring, 

vanföreställningar och hallucinationer. Även ångest, oro och frustration förekom också bland 

isolerade och flera kände lidande under tiden av isolering. Vanföreställningar har visats som 

en konsekvens av ensamhet (Wright & Lorraine, 1975) men även sömnsvårigheter (Kivelä & 

Pahkala, 1988). Däremot menar Kivelä och Pahkala (1988) att förekomsten av hallucinationer 

relaterat till ensamhet var mycket ovanligt. Då depression, sömnsvårigheter och 

vanföreställningar påtagligt kan orsakas av ensamhet är det viktigt för sjuksköterskan att 

förebygga ensamheten. Man kan tänka sig att på så vis kunna lindra de psykiska besvär som 

kan drabba de isolerade.  

 

I denna litteraturstudie framgår att personer som varit isolerade tog väldigt hårt på den 

inskränkta friheten och kände sig stigmatiserade. Upplevelsen fanns av ett utanförskap på 

grund av att man var smutsig och farlig för samhället. Denna stigmatisering beskrivs inte bara 

av isolerade patienter. I en studien av Conrad, Garrett, Cooksley, Dunne och Macdonald, 

(2006) berättar personer med hepatit C att de upplever sig utpekade och utstötta på grund av 

sin sjukdom. Upplevelsen av stigmatisering hos de isolerade personerna kan därför ha mer 

med sjukomen i sig att göra än själva isoleringen även om det förstärker utanförskapet. I en 

studie av Patricia (1999) berättar patienter med tuberkulos hur de upplever stigmatisering och 

en social isolering, vänner och släkt undviker att träffa eller komma nära dem i rädsla av att 

smittas. Patricia (1999) menar att det belyser betydelsen av att inte fokusera på en specifik 

smittsam sjukdom i ett samhälle där okunskap och rädsla kan leda till stigmatisering. Att 

relevant information om sjukdomen och dess smittsamhet är viktigt för att undvika att 

patienten blir socialt isolerad och att informationen som ges är anpassad till den som tar emot 

den. 

 

I kategorin Att vilja ha kontroll och härda ut utryckte patienterna ilska över sin situation och 

vissa uttryckte besvikelse över att de upplevde att vården blev sämre efter att de flyttats till 

isoleringsrum. De hade dessutom svårt att förstå själva syftet med isoleringen, varför de måste 

vistas i ett isoleringsrum och varför de inte fick lämna rummet. I litteraturstudiens resultat 

framgår att många isolerade upplever en brist på kontroll av sin situation. De isolerade 

strävade ständigt efter att återta eller bibehålla kontrollen genom att ta med sig saker hemifrån 

medan andra drömde sig bort med hjälp av bilder. De flesta fann stor hjälp av tv, radio och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kivel%C3%A4%20SL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pahkala%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kivel%C3%A4%20SL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pahkala%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


 20

telefon för att fördriva tiden. Tillgång till telefon upplevdes som en viktig resurs för de 

isolerade för att behålla kontakten med yttervärden. Det är intressant att reflektera över den 

teori som Antonovsky (1996, p. 38-40) lägger fram om begreppet KASAM. I hans teori 

påverkas individens upplevelse av sammanhang i livet av de tre faktorer begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I resultatet av vår litteraturstudie framgår att de isolerade 

inte vet om syftet med isoleringen. Detta kan jämföras med bristande begriplighet, den 

komponent Antonovsky (1996, p. 38-40) menar är den kunskap om situationen som individen 

besitter. Den strävan de isolerade patienterna beskrev för att ha kontroll kan jämföras med 

begreppet hanterbarhet (Antonovsky, 1996, p. 38-40). Under komponenten hanterbarhet faller 

även resurser som personen förfogar över som är under egen eller indirekt egen kontroll 

såsom tillgång till besök av familjemedlemmar och vänner. Meningsfullheten menar 

Antonovsky (1996, p. 38-40) är individens förmåga att finna en mening även i en svår 

situation och med egen delaktighet orientera sig vidare i livet. Patienternas förmåga att se 

fördelarna och möjligheterna som isolering ger kan vara avgörande för hur patienten upplever 

sin känsla av kontroll. 

 

I kategorin att uppleva ensamhet och frånvarande vårdpersonal påvisas att ensamhet är ett 

problem för isolerade. Ensamheten förstärkte ångest och rädsla samt fick dem att känna sig 

hjälplösa och sårbara. En studie av Killeen (1998) diskuteras individens och samhällets 

relation till ensamhet, främst bland den äldre befolkningen. Det framhålls att alla människor 

är ensamma i perioder av livet men att ensamheten kan ha en skadlig inverkan både fysiskt 

och psykiskt på oss som individer. Naturligtvis är känslan av ensamhet högst subjektiv. 

Killeen (1998) menar att sjuksköterskan har möjlighet att tidigt upptäcka och förhindra 

ensamhet. Genom att sjuksköterskan är tillgänglig och för ensamma personer i kan känslan av 

ensamhet lindras även om de inte säger någonting till personen (Killeen, 1998). Det framkom 

också i litteraturstudien att patienter upplevde sig hospitaliserade. Killeen (1998) menar att 

känslan av hospitalisering kan lindras genom att patienter tar med sig saker hemifrån.  

 

I litteraturstudien upplevde de isolerade av omgivningens rädsla för att exponeras för fara, så 

som rädsla att smittas i deras närhet. I studien av Cassidy (2003) så berättar 

sjuksköterskestudenter att de och deras kollegor ibland drog sig för att gå in till isolerade 

patienter. Detta fenomen bekräftas även i denna litteraturstudie då patienter berättar att de 

upplevt att sjuksköterskor undvek att gå in till de isolerade.  
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Det visade sig i resultatet att isolerade patienter ibland försökte undvika kontakt med 

närstående i syfte att skydda dem från den obehagliga situationen. Patienterna ville inte 

framstå som gnälliga eller vara en belastning för sina närstående, men inte heller för 

sjuksköterskorna. De isolerade upplevde dessutom att andra inte till fullo kunde förstå dem i 

deras situation. Att skjuta ifrån sig nära och kära på grund av skam eller för att inte vara en 

belastning finns beskrivet bland andra patientgrupper. I en studie av Jumisko, Lexell och 

Söderberg (2005) nämns att patienter skämdes inför sin partner på grund av sin sjukdom och 

att de undvek aktiv kontakt med andra människor för att inte göra bort sig. De upplevde även 

att de levde ensamma med sin sjukdom. Utifrån detta kan man därför inte säga att fenomenet 

att stöta bort närstående för att skydda dem är specifikt för patienter som vårdas i isolering. 

 

Det framgick i litteraturstudien att patienterna ansåg att de hade bristande kommunikation 

med vårdpersonalen. Dels att de inte verkade ha tid att prata med patienterna och att 

patienterna inte alltid förstod det som sades. Enligt en studie av Baldursdottir och Jonsdottir 

(2002) är det inte tiden som sjuksköterskan spenderar hos patienten som är viktig. Utan främst 

den kontakt sjuksköterskan etablerar med patienten som är viktig för huruvida patienten 

uppfattar sig väl omhändertagen. Särskilt under tiden då sjuksköterskan utför sina 

omvårdnadsåtgärder. Därför anser jag att det är viktigt att vårdpersonal dels tar sig tid att 

frekvent gå in till isolerade patienter men även försöka få ett meningsfullt möte och inte 

försumma patientens önskningar eller synpunkter.  

 

Det framkom i kategorin Närheten av en annan människa är ett stöd och ökar välbefinnandet 

att någon annan persons närvaro var det som främsta bröt monotonin och obehaget av 

isolering. Det kunde antingen vara familj, vänner eller vårdpersonal. Vikten av närstående och 

anhöriga närvaro vid sjukhusvistelse är väl känt. Det nämns bland annat i en studie av 

McAdam, Arai och Puntillo (2008) att patienter på en intensivvårdsenhet upplevde sig 

tryggare och bekvämare med en familjemedlems närvaro. I litteraturstudien framgår det att 

bara att få någon att samtala med minskade upplevelsen av ensamhet.  

 

Beröring och kroppskontakt saknades också av de isolerade och ledde till frustration. Särskilt 

att inte kunna krama eller kyssa sin familj upplevde svårt och den uteblivna kontakten med 

sina barn upplevdes som hemsk. Kroppskontakt och beröring är något människor är beroende 

av och det kan påverka hur vi mår. Det finns väl dokumenterat hur vårt välbefinnande kan 

påverkas positivt av beröring som att lindrade ångest (Smith, Kemp, Hemphill & Vojir, 2002; 
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Quattrin et al., 2006) minska sömnsvårigheter (Smith et al., 2002) öka avslappning och 

minska humörsvängningar (Kinney, Savik, Gau, Wilcox & Lerner, 2003).  

 

I kategorin Att finna sig väl tillrätta i sin situation och ta tillvara möjligheterna framkom att 

alla inte upplevde isoleringen som svår och de isolerade kunde se fördelar och möjligheter i 

den tillvaro de befann sig i. Det beskrevs att enskildheten till och med kunde hjälpa till i 

anpassningen till att leva med sin sjukdom. Patienterna menade att avskildheten i isoleringen 

gav en viss avslappning och tid till reflektion. Tillgången till mer tid gav de isolerade en 

möjlighet att tänka och reflektera över saker de inte tänkt på förut. Dessutom gav den 

överflödiga tiden en känsla av frihet både för patienter och deras besökare. Det gav även en 

möjlighet till självständighet att kunna göra saker när man ville. Av detta kan man reflektera 

över vad som tidigare nämnts i teorin av Antonovsky (1996, p. 38-40). Där det går att jämföra 

patienternas förmåga att se fördelarna och möjligheterna som isolering ger, med komponenten 

meningsfulhet.  

 

Om alla tre komponenter i Antonovskys teori (1996, p. 38-40) begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är starka tillsammans har personen lättare att anpassa sig till plötsliga 

förändringar som sjukdom och isolering. Enligt Antonovsky (1996, p. 38-40) kan individer 

utveckla sin förmåga att anpassa sig till nya situationer till en viss tidpunkt i livet. Dock är det 

av vikt att vårdpersonal stödjer patienten utifrån dessa tre ovan nämnda komponenter. För att 

stärka patientens begriplighet är det viktigt att ge relevant information. Då det framgick i 

litteraturstudien att vissa patienter inte förstod vad främst läkarna sa, är det viktigt att 

vårdpersonalen lägger fram informationen på ett sådant sätt att patienterna kan förstå och ta 

till sig informationen. Som vårdpersonal kan man försöka stärka patientens hanterbarhet med 

att uppmana närstående att besöka patienten om smittsamhet eller dylikt inte hindrar detta. 

För att stärka komponenten meningsfullhet kan vårdpersonal försöka få patienten delaktig 

genom att låta denne fatta så mycket egna beslut som situationen medger.  

 

Metoddiskussion 
Metoden som använts under analys av data är manifest innehållsanalys för att få fram ett 

resultat från insamlad data som är fritt från egna tolkningar. Jag har strävat efter att få fram ett 

inifrånperspektiv med patienters upplevelser. Artiklarna som använts i litteraturstudien är 

granskade enligt ett protokoll som är inspirerat av principer beskrivna i Willman, Stoltz och 
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Bahtesevani (2006) vilket gett artiklar med god kvalitet. Dock kan bristande erfarenhet och 

felaktiga översättningar ha haft påverkan på bedömningen av artiklarnas trovärdighet. Jag har 

heller inte haft tillgång till samtliga artiklar inom ämnet som finns publicerade. Det kan även 

finnas forskning inom området som ej är publicerat i de databaser jag haft tillgång till. Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) och Polit och Hungler (1999, s. 426 - 430) beror en 

kvalitativ studies tillförlitlighet på faktorer som trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet. Pålitlighet innebär att resultatet är noggrant och att utomstående kan följa 

författarens väg till resultatet (Polit och Hungler, 1999, s. 426 - 428). Genom att jag har 

beskrivit metoden med datainsamling och analys på detaljrikt vis har jag skapat 

förutsättningar för en hög pålitlighet för denna studie. Bekräftbarhet innebär att författaren 

varit ärlig och öppen i sitt arbete så inte data riskerar att bli förvanskat. Samt att visa sitt 

tillvägagångssätt och vara öppen med information och författarens egna värderingar (Polit och 

Hungler, 1999, s. 426). För att uppnå hög bekräftbarhet har jag varit så öppen i mitt 

tillvägagångssätt som möjligt genom att detaljrikt beskriva tillvägagångssättet. Överförbarhet 

avser huruvida resultatet av studien går att överföra till liknande grupper som till exempel 

andra patienter i isolering (Polit och Hungler, 1999, s. 430). Resultatet som presenterats anser 

jag vara överförbart till klinisk verksamhet. Jag anser att patienters lidande som uppkommit 

av isolering vilket beskrivs i resultatet även kan ses bland isolerade patienter på svenska 

sjukhus. Samt de interventioner som föreslagits i diskussionen kan lindra lidande bland de 

patienter vilket ger en god överförbarhet.  

 

Slutsatser  
Slutsatsen tyder på att ensamhet är en betydande faktor i patienters upplevelse att vårdas i 

isolering, samt att det finns en känsla av stigmatisering och att vara fängslad. Den betydande 

känslan av ensamhet som framgår i litteraturstudien kan användas till att uppmärksamma 

vikten av att vårdpersonal inte lämnar patienter ensamma i isoleringsrummen. För att lindra 

ensamheten hos de isolerade måste sjuksköterska vara tillgänglig även om detta inte behöver 

innebära någon längre vistelse eller samtal med patienten (Killeen, 1998). Närvaron av 

anhöriga och närstående är minst lika viktig för att få patienten i isolering att känna sig 

tryggare och bekvämare (McAdam et al., 2008). Utformningen av rummet kan vara en åtgärd 

som kan vidtas för att lindra de obehagliga känslor som kan uppkomma vid isolering. Ett 

fönster kan lindra känslan av att vara instängd och solljus kan ge bättre dygnsrytm och sömn 

samt minska patienters stress och ångest (Rollins, 2004).  
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Att låta patienten bestämma så mycket som möjligt och kanske ge denne möjlighet att vistas 

utomhus kan stärka en känsla av kontroll hos den isolerade och därigenom stärka personens 

hanterbarhet enligt teorin av Antonovskys (1996, p. 38-40). Utifrån Antonovskys (1996, p. 

38-40) tre komponenter som beskrivits och kopplats till litteraturstudiens resultat kan man dra 

slutsatsen att individer med stark känsla av sammanhang (KASAM) helt enkelt är mer 

resistenta mot drastiska förändringar som exempelvis isolering. Något som kan vara ämne för 

en fortsatt intresse är varför vissa ser isoleringen som en möjlighet och andra det som ett 

fängelse. Huruvida det endast ligger hos den enskilde personens känsla av sammanhang eller 

om andra faktorer har en stor inverkan av upplevelsen. 
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