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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Med dagens epidemiologiska förändringar ökar behovet av isoleringsvård för att 

förhindra spridningen av vårdrelaterade infektioner samt skydda patienter vid 

infektionskänslighet. Tidigare forskning visar att isolering kan upplevas psykiskt påfrestande. Ett 

flertal studier har fokuserat på ämnet och därför är det viktigt med en litteraturöversikt för att 

sammanställa denna forskning. För att kunna säkerställa en god omvårdnad krävs det att 

sjuksköterskor har god kunskap och förståelse om hur patienter upplever isoleringen. Genom 

denna litteraturöversikt kan medvetenheten hos sjuksköterskorna öka. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utforska patienters upplevelser av att vara 

isolerade inom somatisk vård. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes för att analysera och sammanställa tidigare data från 

empiriska kvalitativa studier.  

Resultat: Resultatsanalysen resulterade i fyra kategorier: Positiva upplevelser av isolering, 

Negativa upplevelser av isolering, Vårdmiljöns betydelse och Vårdpersonalens betydelse. 

Slutsats: Resultatet i denna litteraturöversikt visar att upplevelsen av att vårdas isolerat varierade 

bland patienterna. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån utgångspunkten att varje människa är unik 

och anpassa omvårdnaden individuellt för varje patient. Detta för att förebygga och minska 

lindande hos patienten. 
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ABSTRACT 

 
Background: With today's epidemiological changes, the need for isolation care increases to 

prevent the spread of health-related infections and protect patients from infection susceptibility. 

Previous research shows that isolation can be experienced psychologically stressful. A number 

of studies have focused on the subject and therefore it is important to have a literature review to 

compile this research. In order to ensure good nursing care, nurses need good knowledge and 

understanding of how patients experience isolation. Through this literature review, the awareness 

of nurses can increase. 

Purpose: The purpose of this literature review was to explore patients' experiences of being 

isolated in somatic care. 

Method: A literature review was conducted to analyze and compile previous data from 

empirical qualitative studies. 

Results: The results analysis resulted in four categories: Positive experiences of isolation, 

Negative experiences of isolation, The importance of the health care environment and the 

importance of the care staff. 

Conclusion: The results of this literature review show that the experience of being cared for was 

varied among patients. The nurse should work on the basis that every person is unique and 

adjusts the care individually for each patient. This is to prevent and reduce unwinding of the 

patient. 
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INLEDNING 

Isolering för att förhindra smittspridning har funnits i flera sekel och redan under pesten på 

1300-talet sattes smittsamma människor i karantän för att förhindra ytterligare smittspridning. 

Under 1800-talet, i samband med att sjukhus utvecklades och etablerades, ökade förståelsen 

för betydelsen av isoleringsvård och kunskapen om olika smittämnen grundades (Örtqvist, 

2004). Isolering förekommer världen runt på avdelningar och innebär att en patient med 

smitta avgränsas från kontakt med övriga patienter för att förhindra en ytterligare 

smittspridning (Tegnell & Carlson, 2006), detta benämns som skärpt isolering. En annan typ 

av isolering är så kallad skyddsisolering, där den infektionskänsliga patienten isoleras från 

omgivningen för att skyddas mot infektioner (Andreassen, Hægeland & Wilhelmsen, 2011; 

Ericson & Ericson, 2008; Finne-Grønn & Wiig Dagerstad, 2011). Det finns även ytterligare 

en form av isolering, det är när patienter inom psykiatrisk vård avskiljs från andra patienter på 

samma avdelning (Holmes, Murray & Knack, 2015). Då detta inte har något att göra med 

smittspridning eller infektionskänslighet, kommer denna typ av isolering inte behandlas 

vidare i denna litteraturöversikt.  

BAKGRUND  

Isoleringsvård inom hälso- och sjukvård 

Det är mycket viktigt att sjuksköterskan har god kunskap i vårdhygien (Socialstyrelsen, i.d.) 

för att begränsa smittspridningen. Vårdrelaterade infektioner är ett vanligt problem i samband 

med sjukhusvård och ett kostsamt problem för samhället. Detta bidrar till ett ökat lidande för 

patienten, med förlängda vårdtider (Folkhälsomyndigheten, 2010). Med dagens 

epidemiologiska förändringar ökar behovet av isolering för att förhindra spridningen av 

vårdrelaterade infektioner (Gammon, 1999), och tillsammans med basala hygienrutiner är 

isoleringsvård ett effektivt sätt att förhindra dessa spridningar (Folkhälsomyndigheten, 2010). 

Det kan upplevas som skrämmande att vårdas isolerat, oavsett bakomliggande orsak, vilket 

kan leda till ångest och depression (Gammon, 1999) och det är därför viktigt att 

vårdpersonalen uppmärksammar patienternas individuella behov av vård och stöd 

(Smittskyddslagen 2004:168) och att patienternas individuella egenskaper tas i beaktning i 

planerandet av omvårdnaden för att förhindra utveckling av depression (Findik, Ozbas, 
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Cavdar, Erkan & Topcu, 2012). Eftersom patienterna skärmas av från både anhöriga, 

sjukvårdspersonal och andra patienter på avdelningen under isoleringsvård, kan isoleringen 

upplevas som en psykisk påfrestning för patienterna (Gammon, 1998). Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att hjälpa patienterna att hantera stressfaktorer och osäkerheter under isoleringen 

för att förebygga uppkomst av psykisk ohälsa (Gammon, 1998).  

Skyddsisolering 

Skyddsisolering tillämpas efter behandling där kroppens immunförsvar försvagas och gör 

patienten extra infektionskänslig. Vid skyddsisolering ska patienten ha ett eget rum med ett 

speciellt filtrationssystem och egen toalett/dusch. Om möjligt bör endast en sjuksköterska ha 

ansvar för patienten och besökare får endast komma en och en åt gången vid speciella 

besökstider, huruvida patienten får lämna sitt rum under tiden för skyddsisolering beror på 

hur pass infektionskänslig hen är. Patienten får vanligtvis gå ut utomhus men inte vistas runt 

på avdelningen (Finne-Grønn & Wiig Dagerstad, 2011). När patientens hela benmärg är 

utslagen, vilket innebär en extrem infektionsrisk, lämnar patienten inte sitt rum under den 

tiden (Ericson & Ericson, 2008). Vårdpersonalen ska tillämpa god handhygien och bära 

skyddsrock vid kontakt med patienten. Huruvida munskydd, mössa och särskilda skor behövs 

bedöms utifrån patientens infektionskänslighet (Finne-Grønn & Wiig Dagerstad, 2011). Även 

besökare till patienten ska bära skyddsrock och munskydd för att undvika att utsätta patienten 

för smitta (Tegnell & Carlson, 2006). 

Skärpt isolering 

En patient som har en smittsam sjukdom ska enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) vårdas 

isolerat från övriga patienter för att förhindra smittspridning. Beroende på vilket sorts 

smittämne det rör sig om bestäms isoleringsåtgärder därefter, dock ska vårdpersonal vid alla 

sorters smittor tillämpa en god handhygien samt bära handskar och skyddsrock (Andreassen, 

Fjellet, Hægeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011). Patienten vårdas i ett isoleringsrum men 

har rätt till att vistas utomhus och ta emot besök (Tegnell & Carlsson, 2006). Sjuksköterskan 

har ansvar för att upprätta en individuell vårdplan för den isolerade patienten för att 

individanpassa omvårdnaden och tillgodose patientens behov (2004:168). 
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Patienters upplevelse av skyddsisolering och skärpt isolering. 

Tidigare forskning, med kvantitativ design, som fokuserat på patienters upplevelser av skärpt 

isolering inom somatisk vård visar att isolering kan medföra negativa känslor såsom ångest 

och depression. Enligt Gammon (1998) var känslorna av ångest och depression signifikant 

högre hos de isolerade patienterna än de icke-isolerade patienterna. I studien av Stelfox, Bates 

& Redelmeier (2003) visades att patienter som vårdas under skärpt isolering upplever mindre 

tillgänglighet till vårdpersonalen samt brist i kommunikationen. Tre av tolv patienter uttryckte 

att de hade en mindre tillgänglighet till vårdpersonalen och ytterligare tre av tolv patienter 

upplevde brister i kommunikationen. Ytterligare visade det sig att av rädsla för att föra de 

isolerade patienternas smitta vidare, gick vårdpersonalen mer sällan in på spontana besök till 

de isolerade patienterna än vad de gjorde till de övriga patienterna på avdelningen. Dessa 

upplevelser bidrar till att patienterna upplever ett missnöje för vården. 

Enligt Findik et al., (2012) upplevde 86,4% av de patienter som vårdades isolerat att isoleringen 

var något positivt. Detta relaterat till en känsla av säkerhet, god omvårdnad samt att de upplevde 

att de inte störde andra patienter. Patienter som hade en tro på att isoleringen var något positivt 

och fördelaktigt visade på lägre ångest- och depressionsnivåer (Findik et al., 2012). Isoleringen 

medför en upplevelse av fördelaktig och förbättrad vård, och 62% av patienterna i studien trodde 

på fördelarna med att vårdas isolerat (Gasink, Singer, Fishman, Holmes, Weiner, Bilker & 

Lautenbach, 2008). Isolerade patienter upplever att vårdpersonalen kommer in mer sällan till 

dem än vad de gör till icke-isolerade patienter (Evans, Shaffer, Hughes, Smith, Chong, 

Raymond, Pelletier, Pruett & Sawyer, 2003; Gasink et al., 2008). Enligt Kirkland & Weinstein 

(1999) gick vårdpersonalen in till de isolerade patienterna spontant, hälften så mycket som till de 

patienter som inte var isolerade. Tidigare forskning inom ämnet visar även att det är viktigt att 

patienterna får adekvat information inför isoleringen. Detta då informationen hjälper att lindra 

stress och ångest samt hjälpa patienterna hantera isoleringen bättre (Gammon, 1998; Gammon 

1999). Med adekvat information menas information som är passande och riktigt i ett 

sammanhang (Nationalencyklopedin, i.d.). 

Då denna litteraturöversikt syftar till att endast utforska patienters upplevelse av isoleringen, 

oavsett orsak, kommer i fortsättningen skyddsisolering och skärpt isolering i denna 

litteraturöversikt tillsammans benämnas som enbart isolering. 
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Vårdmiljöns betydelse för omvårdad 

Vårdmiljö är den miljö där vård och omsorg bedrivs, vilket bland annat omfattar rummet där 

en patient vårdas (Edvardsson & Wijk, 2009). Vårdmiljön är en viktig aspekt för att främja 

patientens hälsa samt verka lindrande och harmonisk för patienter som lider av sin sjukdom 

(Wijk, 2004), detta genom att den fysiska miljön kan hjälpa patienter att fokusera på något 

annat än sin sjukdom som till exempel möjligheten att kunna titta ut genom ett fönster eller en 

tavla på väggen. Faktorer i vårdmiljön som kan påverka patienterna fysiskt och psykiskt är 

ljud, ljus, färg och natur. Vårdmiljön kan beskrivas utifrån ett objektivt eller subjektivt 

perspektiv där det objektiva perspektivet handlar om det vi ser, som utformningen av den 

fysiska miljön. Vilket kan vara storleken och utformningen av rummet eller var fönstret är 

placerat i rummet. Det subjektiva perspektivet handlar om hur vi uppfattar rummet genom 

våra sinnen. Alla patienter har olika erfarenhet, bakgrund och kunskap, och därför kan olika 

patienter uppleva samma rum på olika sätt (Edvardsson & Wijk, 2009). 

Teoretisk referensram - Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

I denna litteraturöversikt används Joyce Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk 

referensram. Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker med bakgrund som sjuksköterska 

inom psykiatrisk vård. Omvårdnadsteorins viktigaste begrepp som tas upp i denna studie är 

lidande, mänskliga relationer och kommunikation. Travelbees utgångspunkt är att varje 

människa är unik och därigenom kommer upplevelser av lidande att vara individuell och unik 

för varje människa (Kirkevold, 2000). Lidande är en upplevelse som antingen kan vara fysisk, 

emotionell eller existentiell och kan visa sig genom ångest, smärta eller oro. Lidande kan 

upplevas till följd av påtvingad uteslutning från vardagligt liv (Arman, 2012), vilket kan 

jämföras med isolering. Travelbees teori grundar sig på att alla människor någon gång 

kommer att känna lidande och smärta i samband med sjukdom. Då hon anser att lidandet är 

individuellt innebär det att sjuksköterskan måste se till varje patient som en unik individ och 

inte generalisera patienternas upplevelser. 

Travelbee anser att sjuksköterskan måste ha förståelse för mötet som sker mellan patient och 

sjuksköterska, då det är genom kommunikation som dessa två uttrycker sina känslor och tankar 

och därigenom möjliggör en mänsklig relation. Sjuksköterskan måste äga en god kunskap om 

kommunikationens olika delar för att kunna identifiera patientens behov då det inte bara är en 
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verbal kommunikation utan även en icke-verbal kommunikation som äger rum i mötet. Om 

sjuksköterskan brister i sin förmåga att kommunicera kan det resultera i att sjuksköterskan går 

miste om eventuella känslomässiga behov och emotionella reaktioner hos patienten (Kirkevold, 

2000). 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter som vårdas isolerat, både i skyddsisolering och skärpt 

isolering, uppvisar lidande som exempelvis ångest, depression samt mindre tillgänglighet till 

vårdpersonal. Ett flertal studier har fokuserat på ämnet och därför är det viktigt med en 

litteraturöversikt för att sammanställa denna forskning. För att kunna säkerställa en god 

omvårdnad krävs det att sjuksköterskor har god kunskap och förståelse om hur patienter 

upplever isoleringen. Genom denna litteraturöversikt kan medvetenheten hos 

sjuksköterskorna öka.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att utforska patienters upplevelser av att vara isolerade 

inom somatisk vård. 

 

Frågeställning 

Hur upplever patienter isolering i samband med somatisk vård? 

 

METOD 
 

Design 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Syftet med litteraturöversikten var att analysera 

och sammanställa tidigare data från empiriska kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Sökstrategi 

Urval 

Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningen gjordes främst med 

fritextsökning samt MeSH-termerna Bone Marrow Transplantation/psychology AND Patient 

Isolation/psychology, ingen begränsning av publiceringsår gjordes i sökningen men däremot en 
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begränsning för artiklar enbart skrivna på engelska. Totalt 353 artiklar identifierades i databasen 

PubMed där en första genomläsning av titlar gjordes. Därefter valdes lämpliga abstract ut för 

genomläsning och utifrån det valdes 11 artiklar ut för granskning, i databasen CINAHL 

identifierades 108 artiklar ut där en första genomläsning av titlar genomfördes, därefter lästes 

abstract och totalt fyra artiklar valdes ut för granskning. Ytterligare tre artiklar identifierades 

genom en manuell sökning i samtliga granskade artiklars referenslistor. Sökorden och antal 

träffar samt antal utvalda artiklar redovisas i tabell 1. 

 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga kvalitativa originalartiklar skrivna på engelska, samt artiklar relevanta för att 

besvara studiens syfte används. 

 

Exklusionskriterier 

Studier gjorda på patienter under 18, översiktsartiklar samt artiklar som är av låg kvalitet och 

som inte går att få i fulltext exkluderas.  

 

Tabell 1. Artikelsökning 
Databas Sökord Begränsningar Utfall Utvalda 
PubMed Hemathology isolation 

experiences 
English 18 2 

PubMed Protective isolation hemathology English 41 1 
PubMed Patient in protective isolation 

hemathology 
English 27 1 

PubMed Bone Marrow 
Transplantation/psychology AND 
Patient Isolation/psychology 

English 6 3 

PubMed Patients experiences in the 
isolation room 

English 19 1 

PubMed Patients experience isolation 
room 

English 61 1 

PubMed Source isolation experiences English 76 1 
PubMed Source isolation psychological English 105 1 
CINAHL Protective isolation experiences English 43 1 
CINAHL Isolation bone marrow leukemia English 7 1 
CINAHL Experiences of patients in 

protective isolation 
English 29 1 

CINAHL Patient isolation hematologic English 29 1 
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Dataanalys 

Kvalitetsanalys 

De utvalda kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en modifierad granskningsmall 

efter en checklista för kvalitativa studier enligt Forsberg & Wengström (2016) se Bilaga 1.  

De kriterier som granskades var: syftet med studien, undersökningsgruppen, metod för 

datainsamling, dataanalys och utvärdering (Forsberg & Wengström, 2016). Protokollet 

innehöll 18 frågor med ja eller nej svar, där varje ja-svar gav en poäng. Gränserna för låg, 

medel och hög kvalitet angavs till 0–8 poäng för låg kvalitet, 9–13 för medelkvalitet och 14–

18 för hög kvalitet. Författarna till denna studie har bestämt gränserna för poängsättningen till 

granskningsprotokollet. Fyra artiklar exkluderades direkt då de inte gick att få tag på i full 

text, ytterligare fyra artiklar exkluderades då dessa inte innehöll etiska överväganden eller 

bedömdes vara av låg kvalitet. Av 10 utvalda studier bedömdes nio hålla hög kvalitet och en 

medelkvalitet. En sammanställning av utvalda artiklar presenteras i tabell 3 (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Resultatanalys 

De artiklar som efter kvalitetsgranskningen bedömts ha medelgod till hög kvalitet 

sammanställdes och analyserades genom en modifierad version av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys. De utvalda artiklarna lästes noggrant igenom av bägge 

författarna, därefter togs meningsbärande enheter ut som kodades och kategoriserades. 

Kondenserade meningsenheter, teman och subkategorier användes inte i analysprocessen. 

Fyra kategorier utvecklades genom koderna: Positiva upplevelser av isolering, Negativa 

upplevelser av isolering, Vårdmiljöns betydelse och Vårdpersonalens betydelse. De 

exkluderade artiklarna redovisas i bilaga 2 (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Tabell 2. Exempel av modifierad innehållsanalys 
Meningsbärande enhet Kod Kategori 

The positive characteristics 
identified were greater freedom 
from routine (N4), greater 
privacy and solitude (N4), and 
the perception that visitors were 
given greater freedom (N2). 
 

Frihet från rutin positivt Positiva upplevelser av 
isolering 

The burden of being alone in 
isolation was expressed with 

Isolering ensamhet Negativa upplevelser av 
isolering 
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negative emotions, such as 
loneliness. 
 

 

Most participants believed that 
the amount of information they 
were given by the nursing staff 
about their treatment was 
adequate. 
 

Information viktigt Vårdpersonalens betydelse 

My room seemed very dark and 
yet there was a glare in it, and I 
felt I absolutely got kind of 
claustrophobic and I couldn’t 
stand it any longer. 

Rum klaustrofobisk  Vårdmiljöns betydelse 

   

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna ska inte förvanska eller utesluta framkommet material enligt egna åsikter. I 

litteraturöversikten redovisas alla utvalda artiklar där resultatanalys genomförts på ett 

objektivt sätt. I de artiklar som väljs ut ska etiska överväganden ha gjorts (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

RESULTAT 

 
Totalt granskades 10 vetenskapliga artiklar utifrån syfte och frågeställning. Inga kvantitativa 

studier valdes ut. De utvalda kvalitativa artiklarnas design var intervjustudier. Författare, 

publiceringsår, land, syfte, design, resultat och kvalitet inkluderades och presenteras 

sammanfattat i tabell 2 (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar  
 Författare 

År 
Land 

Syfte Design Resultat Kvalitet 

1 Biagioli, V., 
Piredda, M., 
Annibali, O., 
Iacorossi, L., 
D’Angelo, 
D., Matarese, 
M., Alvaro, 
R. & De 

Syftet med studien är att 
utforska patienters 
upplevelse av 
skyddsisolering inom 
hematologisk vård. 

Deskriptiv 
fenomenologisk 
intervjustudie 
Innehållsanalys 

Skyddsisolering 
upplevdes som ett 
försvar mot risken 
för infektion, och 
ansågs vara ett 
nödvändigt ont. 

Hög 
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Marinis, 
M.G.  
(2017) 
Italien 
 

2 Campbell, T. 
(1999) 
England 

Studiens syfte är att 
beskriva patienters 
känslor om att vårdas 
skyddsisolerat till följd 
av cancerbehandling 
 

Intervjustudie 
Innehållsanalys 

Resultatet visar att 
patienter som 
vårdas i 
skyddsisolering 
vanligen led av 
psykisk ohälsa till 
följd av en minskad 
social interaktion 
och stöd. 
   

Hög 

3 Knowles, H.E 
(1993) 
England 

Syftet med studien är att 
beskriva patienters 
upplevelse av att vårdas 
isolerat i ett enkelrum 
på grund av infektion 
 

Intervjustudie 
Tematisk 
Innehållsanalys 

Patienterna 
upplevde en 
svårighet att få 
kontakt med 
vårdpersonalen 
under isoleringen 
vilket ledde till 
bristande 
omvårdnad 
 

Hög 

4 Cohen, M.Z., 
Ley, C. & 
Tarzian, A.J 
(2001) 
USA 
 

Syftet med studien är att 
undersöka patienters 
uppfattning av 
skyddsisolering efter 
benmärgstransplantation 

Fenomenologis
k intervjustudie 
Hermeneutisk 
analysmetod 

Resultatet visade 
bland annat att det 
var viktigt med 
emotionellt stöd 
från 
vårdpersonalen 
samt information 
till både patienter 
och anhöriga. 
 

Hög 

5 Gaskill, D., 
Henderson, 
A. & Fraser, 
M 
(1997) 
Australien 
 

Studiens syfte är att 
utforska fenomenet 
skyddsisolering ur ett 
patientperspektiv 

Fenomenologis
k intervjustudie 
Innehållsanalys 

Patienterna 
upplevde att det var 
viktigt med 
information, 
kontakt med 
anhöriga och att 
vårdpersonalen var 
tillgänglig 
  

Hög 

6 Biagioli, V., 
Piredda, M., 
Mauroni, 
M.R., Alvaro, 
R. & De 

Studiens syfte är 
utforska erfarenheterna 
av skyddsisolering hos 
patienter som 
genomgått 

Deskriptiv 
fenomenologisk 
intervjustudie 
Innehållsanalys 

Patienterna 
upplevde en känsla 
av att förlora 
kontrollen över 
kropp och sinne. 

Hög 
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Marinis, G.M 
(2016) 
Italien 
 

stamcellstransplantation Negativa känslor 
mildrades genom 
information och 
motivation. 
 

7 Ward, D 
(2000) 
England 

Syftet med studien är att 
undersöka vad som kan 
göras för att minska 
patientens negativa 
upplevelser av isolering 
 

Intervjustudie 
Innehållsanalys 

Resultatet visar att 
upplevelsen av 
isolering kan 
förbättras genom 
adekvat 
kommunikation 
och miljön i 
isoleringsrummet. 
 

Hög 

8 Collins, C., 
Upright C & 
Aleksich, J 
(1989) 
USA 
 

Studiens syfte är att 
undersöka patienters 
upplevelser av 
skyddsisolering 

Intervjustudie 
Innehållsanalys 

Patienter upplevde 
att det var viktigt 
med stöd under 
isoleringen, samt 
isoleringsrummets 
miljö. 
 

Medel 

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

Syftet med studien är att 
få kunskap om 
patienters upplevelser 
av att smittas med 
MRSA på sjukhus och 
sedan vårdas isolerat på 
grund av detta 
 

Intervjustudie 
Innehållsanalys 

Resultatet visar på 
att isolering 
upplevdes som 
begränsande och 
avskilt. 

Hög 

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

Syftet är att 
dokumentera patienters 
upplevelser av att 
vårdas isolerat på grund 
av MRSA 

Intervjustudie 
Innehållsanalys 

Resultatet visar att 
isolering kan ge 
känslor av 
ensamhet och brist 
på uppmärksamhet 
från personal. Men 
trots detta är 
upplevelsen av 
isolering inte alltid 
något negativt.   

Hög 

 

Positiva upplevelser av isolering  

Många patienter hade en upplevelse av säkerhet i den isolerade miljön och uttryckte att de 

ville stanna i isoleringen tills de mådde bättre. Isoleringen upplevdes även som en plats för 

förändring och att den hade funktionen av att skydda patienterna från infektioner (Biagioli, 

Piredda, Mauroni, Alvaro & De Marinis, 2016). Isoleringen var inte självvald, utan upplevdes 

som ett nödvändigt ont och en del av behandlingen för att kunna läka (Biagioli, Piredda, 
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Annibali, Iacorossi, D´Angelo, Matarese, Alvaro & De Marinis, 2017). Patienter som tidigare 

vårdats isolerat upplevde att den andra gången var marginellt lättare (Gaskill, Henderson & 

Fraser, 1997) och även Collins, Upright, Aleksich (1989) fann att patienter med tidigare 

erfarenhet av isolering upplevde den tidigare erfarenheten hjälpfull då de var vana vid 

ensamheten. Andra positiva upplevelser som beskrevs var att det var tyst, avslappnande och 

privat (Ward, 2000). Patienterna beskrev att känslan av att vara befriad från de dagliga 

rutinerna, få vara i fred samt att besökare hade större frihet att komma på besök var positiva 

upplevelser av isoleringen (Newton, Constable & Senior, 2001). Patienterna upplevde att de 

fick ett stort stöd av att ha en nära familjemedlem fysisk närvarande (Cohen, Ley, & Tarzian, 

2001). Känslan av ensamhet och tristess upplevdes mindre när patienterna hade besök och 

flera patienter uttryckte att det var en skillnad när de fick besök (Ward, 2000). Andras närvaro 

och mänsklig kontakt upplevdes vara en avgörande faktor för att bryta den enformiga 

isoleringen (Cohen et al., 2001). Patienterna upplevde att tv och radio underlättade isoleringen 

genom att hålla sig uppdaterade om vad som händer i omvärlden (Campbell, 1999) samt för 

underhållning (Collins et al., 1989). 

 

Negativa upplevelser av isolering 

En del patienter hade en upplevelse av osäkerhet i den isolerade miljön på grund av 

begränsningar i omvårdnaden, det fanns en rädsla för att behöva hjälp och inte få den 

(Biagioli et al., 2016). Patienter uttryckte att isoleringen kunde upplevas klaustrofobisk, 

speciellt på morgonen, med tankar som att behöva gå igenom ytterligare en dag i isoleringen 

(Gaskill et al., 1997). Några av patienterna upplevdes att isoleringen medförde negativa 

känslor som ensamhet, nedstämdhet och tristess (Biagioli et al., 2017; Ward, 2000; Newton et 

al., 2001). Patienterna upplevde att utomstående inte kunde sätta sig in i deras situation, vilket 

förstärkte känslan av ensamhet (Cohen et al., 2001). Isoleringen upplevdes som begränsande 

och kränkande då de isolerade patienterna kände sig avgränsade från övriga patienter 

(Skyman et al., 2010; Knowles, 1993).  Ytterligare upplevelser av isoleringen var att 

patienterna kände sig försummade, övergivna och uttråkade (Knowles, 1993). För de patienter 

som kände stor saknad av familjen blev upplevelsen av isoleringen mer krävande. Vissa av 

patienterna hade sina anhöriga på långt avstånd och kunde inte få besök så ofta, detta 

upplevdes som en extra påfrestning under isoleringen (Biagioli et al., 2017). Patienter led 

ibland av att känna sig ensamma med sina tankar och rädslor, detta till följd av att vara 

separerade från familj och vänner (Cohen et al., 2001). 
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Vårdmiljöns betydelse  

Patienterna upplevde isoleringsrummet som en barriär (Biagioli et al., 2016) som var avskilt 

från resten av omvärlden vilket förstärkte känslan av isolering och ensamhet (Cohen et al., 

2001). Rummet fick patienterna att känna sig begränsade och fängslade, och bristen på 

utrymme ökade den negativa upplevelsen (Knowles, 1993). Patienterna kunde uppleva att 

rummet var mörkare än det var vilket gav en klaustrofobisk känsla som gjorde det svårt att 

hantera isoleringen (Cohen et al., 2001). Vissa patienter upplevde att enkelrummet gav dem 

en kontroll över sina dagliga aktiviteter, de kunde ta dagen i sin egen takt och göra vad som 

föll dem in utan att behöva tänka på att störa någon annan (Knowles, 1993). Några patienter 

att känslan av att vara instängd mildrades genom att rummet var utrustat med fönster, vilket 

upplevdes avledande då de kunde fokusera på världen utanför (Campbell, 1999). Fönstret 

blev en plats där patienterna kunde tänka på något annat än isoleringen och den tristess som 

isoleringen medförde, detta genom att observera och reflektera över förbipasserande 

människors liv (Gaskill et al., 1997). I studien av Collins et al., (1989) föredrog ett flertal 

patienter att ha ett fönster med utsikt över staden och bergen, medan några patienter föredrog 

att ha utsikt in mot avdelningen på sjukhuset. Patienterna upplevde utsikten över parken 

utanför som ett stöd under isoleringen (Skyman, Thunberg-Sjöström & Hellström, 2010). 

Tavlor på väggarna upplevdes av de flesta patienterna som ett avledande inslag i den 

isolerade vardagen, men för en del patienter kunde tavlan istället upplevas som irriterande då 

patienten såg samma bild dag ut och dag in (Gaskill et al., 1997).  

 

Vårdpersonalens betydelse  

Det var viktigt för patienterna att bli behandlade som individer och att sjuksköterskan 

uppmärksammade deras behov för att få patienterna att känna sig bekväma. Det upplevdes 

meningsfullt när vårdpersonalen gjorde det där lilla extra, som att ta in morgontidningen till 

patienter som tyckte om att läsa tidningen (Cohen et al., 2001). Den mänskliga kontakten från 

vårdpersonal till patient innebar inte bara respekt och vänlighet utan även positivitet och 

individuellt anpassad vård, vilket hjälpte patienterna att hålla humöret uppe under isoleringen 

(Biagioli et al., 2017). Vårdpersonalen sågs som ett ljus utifrån av patienterna (Biagioli et al., 

2016), och var för de flesta patienterna ett stöd och ett positivt inslag i både isoleringen och 

omvårdnaden (Campbell, 1999; Cohen et al., 2001; Gaskill et al., 1997; Ward, 2000; Biagioli 

et al., 2016; Biagioli et al., 2017). Patienterna uppskattade den fysiska omvårdnaden 

vårdpersonalen utförde, den tekniska kunnigheten de hade samt speciellt deras vilja att stanna 
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och prata en stund när tiden räckte till (Gaskill et al., 1997). Något som uppskattades av 

patienterna var att inte lämnas ensamma av vårdpersonalen och även att de olika 

personalkategorierna kom in på spontana besök och inte bara på rutin (Skyman et al., 2010). 

Men några patienter upplevde dock att de inte fick uppmärksamhet från vårdpersonalen 

(Newton et al., 2001) och var rädda att inte få hjälp vid behov eller kunna tillkalla personal 

(Biagioli et al., 2016). De patienter som inte fick det stöd de behövde upplevde att de blev 

ännu mer nedstämda. Under isoleringen upplevde några patienter en svårighet i att inte lika 

lätt kunna få kontakt med sjuksköterskan, vilket ledde till en ökad känsla av isolering 

(Knowles, 1993).  

 

Patienter som fick adekvat information om hur isoleringen skulle gå till upplevde att de var 

förberedda på isoleringen och kunde hantera isoleringen bättre än de patienter som inte fick 

information innan isoleringen (Biagioli et al., 2017; Campbell, 1999). Patienterna upplevde 

att den negativa känslan att vara isolerad minskade genom att de var välinformerade och 

motiverade (Biagioli et al., 2016). De patienter som ville få information om isoleringen 

upplevde att vårdpersonalen gav informationen på ett passande sätt (Biagioli et al., 2017). 

Några patienter uttryckte att adekvat information inför isoleringen skulle ha förbättrat 

förståelsen om varför de var isolerade samt att informationen skulle ha förbättrat upplevelsen 

av isoleringen (Ward, 1999).  
 

DISKUSSION 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att utforska patienters upplevelser av att vara isolerade 

inom somatisk vård och huvudresultatet visade att det var varierade upplevelser gällande att 

vara isolerad. 

 

Resultatdiskussion 

 

Varierade upplevelser av isolering 

I Travelbees omvårdnadsteori beskriver hon att varje människa är unik och därför kommer 

varje patient att ha upplevelser som är individuella och unika för just den personen 

(Kirkevold, 2000). Det stämmer överens med resultatet där det presenteras att det fanns 

mycket varierande upplevelser och känslor hos patienterna kring att vara isolerade, både 
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positiva och negativa (Biagioli et al., 2016; Newton et al., 2001 och Ward, 2000). Positiva 

upplevelser var bland en del patienter att de kände en frihet från de dagliga rutinerna, och att 

deras besökare kunde komma och gå mer fritt (Newton et al., 2001). Dessa positiva 

upplevelser bekräftas av Findik et al., (2012), som i sin studie fann att mer än hälften av 

patienterna som vårdades isolerat upplevde isoleringen som något positivt.  

Negativa upplevelser som rapporterats var ensamhet, nedstämdhet, tristess (Biagioli et al., 

2017; Ward, 2000; Newton et al., 2001) samt kränkande och begränsande (Skyman et al., 

2010).  
 

Då isoleringen kan innebära en stor påfrestning för patienten (Finne-Grønn & Dagerstad, 

2011) kan detta vara en anledning till de negativa känslor som uppstår under isoleringen 

(Gammon 1998). Det är sannolikt att vårdtidens längd kan påverka hur patienterna upplever 

isoleringen, att längre tids isolering skulle kunna medföra mer negativa upplevelser än en 

kortare tids isolering. Detta stöds av Catalano, Houston, Catalano, Butera, Jennings, Hakala, 

Burrows, Hickey, Duss, Skelton & Laliotis (2003), som i sitt resultat fann att ångest och 

depression ökade ju längre isoleringen pågick. 
 

Vårdmiljö 

Det beskrivs av Edvardsson & Wijk (2009) att vårdens miljö kan förebygga ohälsa och kan 

vara hälsofrämjande. I resultatet av de granskade artiklarna upplevde patienterna att själva 

rummet förstärkte upplevelsen av isolering och ensamhet (Cohen et al., 2001). Patienterna i 

de granskade artiklarna upplevde att den negativa känslan av isoleringen mildrades genom att 

rummet hade ett fönster (Campbell, 1999; Skyman et al., 2010; Gaskill et al., 1997; Collins et 

al., 1989). Då Edvardsson & Wijk (2009) menar att vårdens miljö är viktig i det 

hälsofrämjande arbetet, bör därför alla isoleringsrum vara utrustade med fönster för att mildra 

patienternas känsla av att vara instängda. Det är något som borde tas i beaktande av de 

avdelningar som bedriver vård där patienter kan komma att vårdas isolerat. I studien av 

Cohen et al., (2001) upplevde patienter att isoleringsrummet var mörkare än det var, vilket 

gjorde det svårt att hantera isoleringen då det gav en klaustrofobisk känsla. Edvardsson & 

Wijk (2009) beskriver olika faktorer i vårdmiljön som kan påverka patienten både fysiskt och 

psykiskt, som till exempel ljud, ljus, färg och natur. Sjuksköterskan bör därför tänka på 

belysningen i isoleringsrummet, vilket också kan ha en positiv inverkan på dygnsrytmen. Den 

fysiska miljön har betydelse för patienternas hälsa och det är därför viktigt att stimulera 
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vårdmiljön i isoleringsrummet med hjälp av färgglada tavlor, vilket kan ge vinster i form av 

mindre lidande hos patienten. Detta bekräftas även av Gaskill et al., (1997) där de flesta 

patienterna uttryckte att de upplevde tavlor som ett avledande inslag i den isolerade vardagen. 

Gaskill et al., (1997) skriver även att några patienter upplevde tavlorna som irriterande, då det 

var samma bild patienten såg dag ut och dag in. Alla patienter har olika erfarenhet, bakgrund 

och kunskap, och därför kan olika patienter uppleva samma rum på olika sätt (Edvardsson & 

Wijk, 2009). Många patienter upplever att tiden under isoleringen går långsamt (Andreassen, 

2011), för att patienterna ska få tiden att gå och hålla sig uppdaterade om vad som händer i 

omvärlden bör vårdavdelningen tillhandahålla medier, såsom tv, radio och dagstidningar. 

Campbell (1999) & Collins (1989) presenterar i sina resultat att patienterna upplevde detta 

som användbart och underhållande.  
 

Stöd från närstående       

Engström & Söderberg (2007) skriver att anhörigas närvaro är av stor vikt för patienten, 

vilket bekräftas av Biagioli et al., (2017), där de skriver att upplevelsen av isoleringen blev 

mer krävande för de patienter som saknade familj och närstående. I studien av Cohen et al., 

(2001) framkommer det att patienter upplevde ett stort stöd av att ha en familjemedlem 

fysiskt närvarande under isoleringen. Även Ward (2000) verifierar att närståendes besök har 

positiva fördelar för upplevelsen. Därför bör sjuksköterskan främja en relation mellan patient 

och närstående genom att uppmuntra patienten till att ta emot besök. Sjuksköterskan bör även 

informera om fördelarna med att ha stöd från närstående.  
 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Tidigare kvantitativ forskning visar att patienternas upplevelse av att vårdpersonalen mer 

sällan går in på spontana besök hos dem, kan leda till en risk att de upplever ett större 

missnöje för vården, en mindre tillgänglighet till personalen samt kommunikationsbrister 

(Stelfox et al., 2003), vilket bekräftas i flertalet artiklar (Newton et al., 2001; Biagioli et al., 

2016; Knowles, 1993). Det är sannolikt att isolerade patienter kan behöva mer fysiskt och 

psykiskt stöd än icke-isolerade patienter på grund av den påfrestningen som isoleringen 

medför. För att tillgodose de isolerade patienternas fysiska och psykiska behov behöver 

sjuksköterskan ge stöd genom fler spontana besök. Väl inne hos patienten bör sjuksköterskan 

tänka på att inte stressa, för att kunna utföra en god omvårdnad samt uppmärksamma tecken 

hos patienten på eventuella fysiska och psykiska förändringar (Andreassen et al., 2011). Detta 
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skulle kunna göra att sjuksköterskor upplevs som mer tillgängliga för patienterna under 

isoleringen, vilket även framkommer i flera artiklar (Campbell, 1999; Cohen et al., 2001; 

Gaskill et al., 1997; Ward, 2000; Biagioli et al., 2016; Biagioli et al., 2017). 

För att förhindra utveckling av psykisk ohälsa som depression är det viktigt att patienternas 

individuella faktorer tas i beaktning (Findik et al., 2012), och att vårdpersonalen 

uppmärksammar patienternas behov (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

 

En fundering kan vara om sjukdomens art kan ha betydelse för patienters upplevelse av 

isolering eller om det är större risk att drabbas av depression beroende på om patienten vårdas 

isolerat på grund av smittsam sjukdom eller på grund av infektionskänslighet. Det har visat 

sig att patienter med smittsam sjukdom känner sig som ”pestsmittade” då de hela tiden 

påminns om smittan genom isoleringen och de särskilda skyddsåtgärder som krävs under 

isoleringen (Andreassen et al., 2011). Det är möjligt att tidigare livserfarenheter och tidigare 

psykisk ohälsa skulle kunna påverka hur patienter upplever isoleringen. Har patienten till 

exempel varit fängslad tidigare resulterar det i en mer påfrestande upplevelse (van Vliet, 

2003). Det finns även indikationer på att tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa kan leda till 

ångest under isoleringen (Wilkins, Ellis, Dunbar & Gibbs, 1988). I resultatet från studien av 

Campbell (1999) visas det att den psykiska ohälsan kan relateras till isoleringen på grund av 

den minskade sociala interaktionen och det minskade stödet. Detta stöds av Gammon (1999) 

som i sin studie visar att patienter som vårdas isolerat löper en risk för att drabbas av ångest 

och depression. Även Travelbees teori stödjer detta då hon beskriver att lidande är en 

upplevelse som kan visa sig genom ångest, smärta eller oro (Kirkevold, 2000). På de flesta 

vårdavdelningar finns restriktioner kring besökstider, dessa kan ofta kringgås vid 

överenskommelse med personal samt så länge det inte stör verksamheten. Patienter som 

vårdas skyddsisolerat vårdas ofta på avdelningar med fria besökstider, en närstående har även 

möjlighet att bo på patientens rum (Davidsson, 2016). 
 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan lyssnar till patientens behov och ser hela patienten. Ett 

flertal aspekter måste tas hänsyn till vad gäller isoleringsvård, där bland annat informationen 

till patienterna inför isolering är en viktig aspekt. Enligt Travelbee kan sjuksköterskan gå 

miste om att identifiera patientens känslomässiga och emotionella behov om sjuksköterskan 

inte förstår vikten av kommunikationen som äger rum i mötet mellan patient och 

sjuksköterska (Kirkevold, 2000). Oberoende av sjukdom och sjukdomsbehandling, är det 
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sannolikt att informationen har en stor betydelse för hur patienter hanterar isoleringen, detta 

stöds även av Gammon (1998) och Gammon (1999). Sjuksköterskan ska förmedla 

informationen på individuellt anpassat sätt samt passande för situationen. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan innehar adekvat kunskap inom det området som det ska informeras om och 

att hen försäkrar sig om att patienten har förstått innebörden av informationen samt 

tillhandahåller skriftlig information vid efterfrågan eller behov (Socialstyrelsen, 2015). I 

intervjustudien av Biagioli et al., (2017) framkom det att patienter som upplevde att de fick 

adekvat information, upplevde att de kände sig förberedda för isoleringen samt att de kunde 

förhålla sig därefter. Negativa känslor som kunde uppstå under isoleringen mildrades genom 

informationen som patienterna erhöll (Biagioli et al., 2016). Sjuksköterskan har ett ansvar att i 

sin profession att kunna anpassa innehållet av informationen som ges, beroende på patient 

(ICN, 2014). Detta stödjer resultatet i denna litteraturöversikt där patienterna tycker det är av 

stor vikt att sjuksköterskan anpassar informationen efter önskemål och individ (Gaskill et al., 

1997). 

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för att besvara syftet för att sammanställa och beskriva 

kunskapsläget inom ett specifikt område. Då syftet var att utforska en upplevelse var det mest 

lämpligt att granska kvalitativ forskning. Genom kvalitativ forskning erhålls en djupare bild 

av exempelvis känslor och upplevelser, detta genom resultat baserat på deltagarens 

upplevelser och erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen gjordes främst med 

fritextsökning men även MeSH-termer användes. De flesta av de inkluderade studierna 

identifierades vid den preliminära sökningen där sökordet isolation användes. Därefter 

utökades sökningen med olika kombinationer av det ursprungliga sökordet. För att minska 

risken att missa betydande information användes efter databassökningen även en manuell 

sökning där ytterligare artiklar identifierades. Inga kvantitativa artiklar inkluderades då syftet 

med litteraturöversikten var att undersöka patienternas upplevelse vilket bäst utforskas med 

kvalitativa metoder såsom intervjustudier. Inga begränsningar av publiceringsår gjordes då 

det inte fanns tillräckligt med ny forskning att tillgå. 

 

Vid granskning av artiklarna exkluderades fyra artiklar direkt då de inte gick att beställa i full-

text, detta innebar en svårighet för denna litteraturöversikt då det fanns begränsat med 

material att tillgå. Ytterligare fyra artiklar exkluderades då de inte innehöll etisk övervägande 
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eller bedömdes vara av låg kvalité. Av de granskade artiklarna valdes tre artiklar att tas med 

trots att de endast innehöll etiskt övervägande, detta då de ansågs svara på syfte och 

frågeställning samt att de trots enbart etiskt övervägande höll en medelgod till hög kvalitet. I 

dessa artiklar fanns ingen tydlig etisk diskussion, men de redogjorde för att patienterna hade 

lämnat sitt medgivande, tagit hänsyn till patienternas psykiska och fysiska välmående inför 

intervjuerna genom att vårdpersonalen på avdelningen ansvarade för att säkerställa detta 

(Cohen et al., 2001; Collins et al., 1989; Newton et al., 2001). Hade dessa tre artiklar valts att 

uteslutas hade en del viktig och relevant information om patienters upplevelser förlorats. 

Anledningen till att endast inkludera artiklar som innehåller etiskt övervägande är att i de 

studierna garanteras att patienternas personliga integritet bibehålls. Det ger även en 

vetenskaplig garanti då patienterna deltagit frivilligt och är fullt informerade om vad det 

innebär att medverka i en intervjustudie (Forsberg & Wengström, 2016). 
 

Översiktsartiklar, artiklar med låg kvalitet samt artiklar med studier gjorda på patienter under 

18 år exkluderades (se Bilaga 2), förutom en artikel som bedömdes vara av hög kvalitet och 

var godkänd av etisk kommitté men där inklusionskriterierna var patienter från 16 år och 

uppåt. Den inkluderades då barn över 15 år i Sverige kan komma att vårdas på vuxenakut och 

vuxenvårdsavdelning (Karlsson, 2017), vilket därmed gör det relevant för denna 

litteraturöversikt. Barn över 15 år är även i stånd att göra en rimlig bedömning av vårdens 

innebörd och verkan. Enligt Patientlagen (2014:821) 4 kap. 1 § ska patientens 

självbestämmande och integritet respekteras. Vidare står i 4 kap. 3 § att barnets inställning 

ska ha betydelse i förhållande till ålder och mognad, detta stöds även av Barnkonventionen 

artikel 12 framgår att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad (Barnkonventionen, i.d.), detta är vad som gäller i Sverige.  
 

För att underlätta granskningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes ett 

bedömningsunderlag utformat av Forsberg & Wengström (2016). Då vi var ovana med denna 

process fanns det vissa svårigheter att genomföra granskningen enligt bedömningsunderlaget 

för kvalitativa artiklar. För att få en tydligare bild av det, kontaktades författarna till 

checklistan för kvalitativa studier Forsberg & Wengström (2016) som förtydligade hur 

bedömningsunderlaget skulle användas, därefter utformades en modifierad granskningsmall 

av författarna till denna litteraturöversikt för att underlätta granskningen av artiklarna. 
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En styrka med denna litteraturöversikt var att majoriteten av de inkluderade artiklarna var av 

hög kvalitet samt var godkända av etisk kommitté. En annan styrka var att de databaser som 

användes i artikelsökningen var lämpliga för att identifiera artiklar relevanta för att besvara 

syftet. Då detta är en litteraturöversikt gjord på kvalitativa studier finns trovärdighet i funnet 

resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var 

alla skrivna på engelska. Trots användandet av lexikon och Google translate (Google 

translate, i.d.) finns det alltid risk för feltolkning då det engelska språket inte är författarnas 

modersmål. För att försöka undvika feltolkningar så långt som möjligt har alla artiklar 

diskuterats gemensamt flera gånger. Under analysen av de vetenskapliga artiklarna fanns det 

vissa svårigheter att förstå artikelförfattarnas tolkningar av det transkriberade materialet som 

låg till grund för deras resultat. Det kunde även vara svårt att förstå om det artikelförfattarna 

menade handlade om upplevelser av isolering till följd av sjukdomen eller till följd av själva 

isoleringen. Ytterligare svårigheter med denna litteraturöversikt har varit att det i artiklarna 

inte alltid varit tydligt beskrivet vilken metod och analysmetod som använts, något som dock 

inte tros ha påverkat resultatet.  

 

Klinisk relevans  

Förhoppningen med denna genomförda litteraturöversikt är att den ska ha betydelse för 

omvårdnaden av patienter som vårdas isolerat. För att ge en god omvårdnad krävs det att 

sjuksköterskan har kunskap om informationen som ska ges och försäkra sig om att patienten 

har förstått den givna informationen (Socialstyrelsen, 2015). Under inskrivningen kan 

sjuksköterskan få reda på om patienten bland annat har socialt stöd utifrån, om detta inte finns 

är det viktigt att sjuksköterskan bidrar med extra stöd för att förebygga lidande hos patienten 

under isoleringen. Vidare kan sjuksköterskan med hjälp av strukturerade skattningsskalor 

både vid inskrivning och under isoleringen mäta om det föreligger risk för ångest eller 

depression. Om risk finns bör sjuksköterskan i första hand hålla samtal med vårdande fokus 

för att lindra patientens lidande. Ur ett samhällsperspektiv kan en korrekt utförd 

isoleringsvård resultera i mindre kostnader för samhället med minskade vårdrelaterade 

infektioner som i sin tur leder till förkortade vårdtider. Viktigast av allt kan det på individnivå 

minska lidandet för patienten. 
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Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att upplevelsen av att vårdas isolerat varierade bland 

patienterna. Sjuksköterskan bör arbeta utifrån utgångspunkten att varje människa är unik och 

anpassa omvårdnaden individuellt för varje patient. Detta för att förebygga och minska lindande 

hos patienten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

REFERENSLISTA 

 
Artiklar inkluderade i resultatet är märkta med asterisk (*) 

 

Arman, M. (2012). Lidande. Wiklund Gustin, L & Bergbom, I. (Red.). Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (1. uppl., ss. 185-197). Lund: Studentlitteratur. 

 

Barnkonventionen. Hämtad den 9 maj 2017 från https://unicef.se/barnkonventionen/las-

texten#full 

 

*Biagioli, V., Piredda, M., Mauroni, M.R., Alvaro, R. & De Marinis, G.M (2016). The lived 

experience of patients in protective isolation during their hospital stay for allogeneic 

haematopoietic stem cell transplantation. European Journal of Oncology Nursing, 24, 79-86. 

doi: 10.1016/j.ejon.2016.09.001 

 
*Biagioli, V., Piredda, M., Annibali, O., Iacorossi, L., D’Angelo, D., Matarese, M., Alvaro, 

R. & De Marinis, M.G. (2017). Being in protective isolation following autologous 

haematopoietic stem cell transplantation: A phenomenological study. Journal of Clinical 

Nursing, 1-12. doi: 10.1111/jocn.13777 

 

*Campbell, T. (1999). Feelings of oncology patients about being nursed in protective 

isolation as a consequence of cancer chemotherapy treatment. Journal of Advanced Nursing, 

30(2), 439-447. doi: 10.1046/j.1365-2648.1999.01099.x 

 

Catalano, G., Houston, SH., Catalano, MC., Buter, AS., Jennings, SM., Hakala, SM., 

Burrows, SL., Hickey, MG., Duss, CV., Skelton, DN. & Laliotis, GJ. (2003). Anxiety and 

depression in hospitalized patients in resistant organism isolation. Southern Medical Journal, 

96(2), 141-145. doi: 10.1097/01.SMJ.0000050683.36014.2E 

 

*Cohen, M.Z., Ley, C. & Tarzian, A.J. (2001).  Isolation in blood and marrow transplantation. 

Western Journal of Nursing Research, 23(6), 592-609. doi: 10.1177/019394590102300605 

 

https://doi.org/10.1177/019394590102300605


22 

 

*Collins, C., Upright C & Aleksich, J. (1989). Reverse isolation: What patients perceive. 

Oncology Nursing Forum, 16(5). 675-679. 

 

Edvardsson, D. & Wijk, H. (2014). Omgivningens betydelse för hälsa och vård. Edberg, A-K. 

& Wijk, H (Red). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. uppl., ss.75-104). Lund: 

Stundentlitteratur. 

 
Edvardsson D. & Wijk H. (2009) Omgivningens betydelse för hälsa och vård. I: AK. Edberg 

& H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa (ss. 163-193). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Davidsson, A. (2016). Information innan besök på avdelningen. Uppsala läns landsting: 

Akademiska sjukhuset. Hämtad 18 maj, 2017, från: 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Blod--och-

tumorsjukdomar/Hematologi/Blodavdelning-50C/Information-till-anhoriga/ 

 
Engström, Å. & Söderberg, S. (2007). Receiving power through confirmation: the meaning of 

close relatives for people who have been critically ill. Journal of Advanced Nursing, 59(6), 

569-576. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04336.x 

 
Ericson, E. & Ericson, T. (2008). Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, 

medicinsk behandling, patofysiologi. (3., [omarb. och uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Evans, HL., Shaffer, MM., Hughes, MG., Smith, RL., Chong, TW., Raymond, DP., Pelletier, 

SJ., Pruett, TL. & Sawyer, RG. (2003). Contact isolation in surgical patients: A barrier to 

care? SURGERY, 134(2), 180-188. doi: 10.1067/msy.2003.222  

 

Findik, UY., Ozbas, A., Cavdar, I., Erkan, T. & Topcu, SY. (2012). Effects of the contact 

isolation application on anxiety and depression levels of the patients. International Journal of 

Nursing Practice, 18(4), 340-346. doi: 10.1111/j.1440-172X.2012.02049.x 

 

Finne-Grønn, L. & Dagerstad, AW. (2011). Omvårdnad vid blodsjukdomar. Almås, H., 

Stubberud, D. & Grønseth, R (Red.). Klinisk omvårdnad 2 (ss. 455-473). Stockholm: Liber. 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Blod--och-tumorsjukdomar/Hematologi/Blodavdelning-50C/Information-till-anhoriga/
http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Blod--och-tumorsjukdomar/Hematologi/Blodavdelning-50C/Information-till-anhoriga/
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04336.x


23 

 

Folkhälsomyndigheten. 2010. Patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner. Hämtat den 12 

april 2017 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-

vardrelaterade-infektioner/patientsakerhet-och-vardrelaterade-infektioner/ 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Gammon, J. (1998). Analysis of the stressful effects of hospitalization and source isolation on 

coping and psychological constructs. International Journal of Nursing Practice, 4(2), 84-96. 

doi: 10.1046/j.1440-172X.1998.00084.x 

 

Gammon, J. (1999). The psychological consequences of source isolation: a review of the 

literature. Journal of Clinical Nursing, 8(1), 13-21. doi: 10.1046/j.1365-2702.1999.00201.x 

 
 
Gasink, LB., Singer, K., Fishman, NO., Holmes, WC., Weiner, MG., Bilker, WB. & 

Lautenbach, E. (2008). Contact Isolation for Infection Control in Hospitalized Patients: Is 

Patient Satisfaction Affected? Infection Control and Hospital Epidemiology, 29(3), 275-278. 

doi: 10.1086/527508 

 

*Gaskill, D., Henderson, A. & Fraser, M. (1997). Exploring the everyday world of the Patient 

in isolation. GASKILL, 24(4), 695-700.  

Holmes, D., Murray, SJ. & Knack, N. (2015). Experiencing Seclusion in a Forensic 

Psychiatric Setting: A Phenomenological Study. Journal of Forensic Nursing, 11(4), 200-213. 

doi: 10.1097/JFN.0000000000000088 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Rev.utg.). 

Hämtad den 14 maj, 2017 från http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Karlsson, F. (2017). Välkommen till kirurgavdelning 65 B1. Uppsala läns landsting: 

Akademiska sjukhuset. Hämtad 12 maj, 2017 från 
http://www.akademiska.se/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/65B1/ 

http://www.akademiska.se/Verksamheter/Kirurgi/Avdelningar-och-mottagningar1/65B1/


24 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2., [omarb. och 

utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Knowles, H.E. (1993). The experience of infectious patients in isolation. Nursing Times, 

89(30), 53-56.  

 

Nationalencyklopedin. (i.d.). adekvat. Hämtad 17 maj, 2017, från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/adekvat  

 

*Newton, J.T., Constable, D. & Senior, V. (2001). Patients’ perceptions of methicillin-

resistant Staphylococcus aureus and source isolation: a qualitative analysis of source-isolated 

patients. 48(4), 275–280 doi: 1053/jhin.2001.1019 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 9 maj, 2017, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/patientlag-

2014821_sfs-2014-821 

 

*Skyman, E., Thunberg-Sjöström, H. & Hellström, L. (2010). Patients’ experiences of being 

infected with MRSA at a hospital and subsequently source isolated. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 24, 101-107. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00692.x 

 

Socialstyrelsen. (i.d.). Vårdhygien. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 17 maj, 2017, från: 

http://www.socialstyrelsen.se/vardhygien 

 

Socialstyrelsen. (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig, Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 17 maj, 2017, från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-10.pdf 

 

Stelfox, HT., Bates, DW. & Redelmeier, DA. (2003). Safety of patients isolated for infection 

control. The JAMA Network, 290(14), 1899-1905. doi:10.1001/jama.290.14.1899 

 

Tegnell, A. & Carlson, J. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtat 2017-05-12 från 

http://dx.doi.org/10.1053/jhin.2001.1019
http://www.socialstyrelsen.se/vardhygien
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-10.pdf


25 

 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/ECE8175D-45BD-4039-A2AD-

E49292A2BC60/5483/200612312.pdf 

 

van Vliet, E. (2009). Erfaringer med luftsmitte-isolerte pasienter. Sykepleien, 91(14), 32-36. 

doi: 10.4220/sykepleiens.2003.0033 

*Ward, D. (2000). Infection control: reducing the psychological effects of isolation. British 
Journal of Nursing, 9(3), 162-170. doi:10.12968/bjon.2000.9.3.162 
 

Wilkins, EG., Ellis, ME., Dunbar, Em. & Gibbs, A. (1988). Does isolation of patients with 

infections induce mental illness? Journal of Infection, 17(1), 43-47. doi: 10.1016/S0163-

4453(88)92308-0 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

         
Wijk, H. (2004). Färg för tydliga rum. I H. Wijk (Red.), Goda miljöer och aktiviteter för äldre 

(ss. 37-58). Lund: Studentlitteratur.

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/ECE8175D-45BD-4039-A2AD-E49292A2BC60/5483/200612312.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/ECE8175D-45BD-4039-A2AD-E49292A2BC60/5483/200612312.pdf
https://doi.org/10.12968/bjon.2000.9.3.162
https://doi.org/10.1016/S0163-4453(88)92308-0
https://doi.org/10.1016/S0163-4453(88)92308-0


 

Bilaga 1. Modifierad granskningsmall 
 Fråga Ja Nej 
1 Är studiens syfte tydligt beskrivet?   

2 Framgår det vilken kvalitativ metod som använts?   

3 Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?   

4 Finns inklusions- och exklusionskriterier beskrivna?     

5 Finns det beskrivet var undersökningen är genomförd?   

6 Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?   

7 Framkommer det vilken urvalsmetod som använts?   

8 Beskrivs undersökningsgruppen med ex ålder, kön, socialstatus?   

9 Är undersökningsgruppen lämplig?   

10 Är fältarbetet tydligt beskrivet?   
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