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SAMMANFATTNING;  

Bakgrund: Isoleringsvård används för att hindra smittspridning och för att skydda 
immunsupprimerade patienter mot smittoämnen. I tidigare forskning framgår att 
sjukvårdspersonal upplever att patienter i isoleringsvård erhåller sämre vårdkvalitet än 
patienter som inte vårdas i isolering. Sjukvårdspersonalen undviker att gå in till patienterna 
på grund av att skyddsrutinerna anses vara tidskrävande men även för att de är rädda att 
själva bli smittade. De har även uppmärksammat att isoleringsvård kan leda till att 
patienterna känner sig oroliga och deprimerade. Syfte: Syftet med detta examensarbete var 
att beskriva patienters upplevelser av isoleringsvård. Metod: En litteraturstudie av tio 
kvalitetsgranskade artiklar. Analysen är utförd enligt deskriptiv syntes. Resultat: 
Patienterna upplevde att informationen kring isoleringen varierade och att isoleringen kunde 
upplevas som både positiv och negativ. Sjukvårdspersonalens användning av 
isoleringsrutiner och skyddskläder upplevas negativt av patienterna. Patienterna upplevde 
att social interaktion med anhöriga och sjukvårdspersonal ledde till välmående. Slutsats: 
Det framkom att patienterna upplevde isoleringsvård som övervägande negativ. Möjlighet till 
information och ökad social samvaro medförde att isoleringsvården upplevdes mindre 
negativ. Sjukvårdspersonal kan förbättra patienternas upplevelse genom fler besök, god 
kommunikation och information samt att vårdandet utförs med respekt för patienternas 
integritet och värdighet.  
 
Nyckelord: Isoleringsvård, kvalitativ, litteraturstudie, patient, upplevelser.  

 

 

 

  

 

 



 

ABSTRACT;  

Background: Isolation care is used to prevent infection and to protect immunosuppressed 
patients against infectious agents. In previous research it appears that medical staff feels that 
patients in isolation care receive poorer quality care than patients who are not cared for in 
isolation. Medical staff avoids visiting patients because they consider the security procedures 
as time-consuming and also because their fear of becoming infected. They have also drawn 
attention to the fact that isolation care can lead to patients feeling of anxiety and depression. 
Aim: The aim of this study was to describe patients' experiences of isolation care. Method: 
A literature study of ten peer-reviewed articles. The analysis is performed according to 
descriptive synthesis. Result: Patients experienced that information about the isolation was 
variable and that the isolation could be perceived either as positive or negative. The staff's use 
of isolation procedures and protective clothing was experienced negative. Patients had a need 
for social interaction with family members and healthcare professionals. Conclusion: It was 
revealed that the isolation care is perceived as mostly negative by the patients. They 
expressed a need for information and social interaction. The suffering can be reduced by 
more visits, good information and that caring is carried out with respect for patients' integrity 
and dignity. 
 

Keywords: Experiences, isolation care, literature study, patient, qualitative. 
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1 INLEDNING  

Det ämnesområde som valts till detta examensarbete är patienters upplevelser av 
isoleringsvård. Ämnesområdet är ett förslag från Viktoriaenheten på Mälarsjukhuset i 
Eskilstuna vilka önskade fördjupad kunskap inom området. Vi anser att detta område är 
intressant eftersom isoleringvård medför att patienterna blir isolerade både 
fysiskt och socialt vilket är en speciell situation. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 
har vi mött patienter som vårdats i isolering och vi upplevde att isoleringen påverkade 
patienterna negativt. Patienternas autonomi blev begränsad under deras tid i 
isoleringsvården och deras rörelsefrihet blev reducerad då de inte var tillåtna att gå ut från 
sina rum. De kunde inte välja att vara sociala och söka kontakt när de ville och vi 
uppmärksammade att många av patienterna påverkades negativt av detta och att de blev 
ensamma och nedstämda. Vi såg att patienternas påverkades positivt när de blev besökta av 
sina anhöriga och många av patienterna upplevdes i lugnare och gladare i samband med 
besöken. Vi lade även märke till att viss sjukvårdspersonal undvek att göra spontana besök 
hos smittade patienter för att de var rädda att själva bli smittade. Detta kunde leda till att 
patienterna fick vara ensamma långa stunder.  

Det är värdefullt att ta reda på patienters upplevelse av isoleringsvård ur ett 
omvårdnadsperspektiv då det kan vara vägledande för sjukvårdspersonal som vårdar 
patienter i denna miljö. Ökad kunskap inom detta område skulle därmed kunna leda till 
minskat lidande för patienterna då sjuksköterskor kan få bättre förståelse för patienterna och 
kan därmed anpassa vårdandet efter deras unika behov.  

 

2 BAKGRUND  
I bakgrunden behandlas ämnet isoleringens utveckling ur ett historiskt perspektiv, 
isoleringens betydelse och användning idag, sjuksköterskans ansvar och upplevelse samt 
Katie Erikssons vårdteoretiska perspektiv på lidande, hälsa och värld.  

2.1 Isoleringens utveckling ur ett historiskt perspektiv  

Att använda isolering för att minska smittspridning har använts i Sverige sedan pestens tid 
på 1300-talet då personer avskildes från varandra. I samband med pesten uppkom begreppet 
karantän. Det innebar att skepp var tvungna att vänta fyrtio dagar utanför hamn innan 
besättningen fick gå i land. Det dröjde dock till 1800-talet då läran om mikrobiologin började 
utforskas och forskarna började få förståelse för smittämnen och deras funktioner. Läkaren 
Ignaz Semmelweiss upptäckte runt 1850-talet att smittämnen på något vis kunde överföras 
via en person till en annan och orsaka sjukdomar (Semmelweis, 1983). Upptäckten och 
förståelsen för smittämnena medförde också att användningen av isolering blev ett viktigt 
vapen för att förhindra smittspridningen. Epidemisjukhus började byggas i Sverige i slutet av 
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1800-talet och runt 1930-talet började infektionsavdelningar liknande våra moderna enheter 
att uppföras (Örtqvist, 2004).  

 

2.2 Isoleringens betydelse och användning idag  
 

Infektionssjukdomar är den främsta orsaken till dödsfall runtom i världen (Örtqvist, 2004). 
Ökningen av multiresistenta bakterier som exempelvis MRSA, ESBL och VRE samt resistenta 
tuberkulosbakterier är idag ett växande problem och isolering är ett viktigt sätt att förhindra 
spridning av dessa bakterier. Då bakterierna är resistenta mot många olika typer av 
antibiotika är de svåra att hantera då läkemedel inte är tillräckligt för att bekämpa dessa 
(Larsson & Åhrén, 2014). Ericson och Ericson (2009) nämner att det finns olika sätt för 
smittor att överföras men att det vanligaste är indirekt kontaktsmitta vilket innebär att 
smittämnena överförs från en person till en annan via händer eller annan yta. Direkt 
kontaktsmitta sker genom att smittämnena förs över direkt från en person till en annan via 
exempelvis kyssar. Droppsmitta överförs genom att vätska från den smittade sprids via hosta, 
kräkningar eller diarréer som sedan droppar ner på ytor. Luftburna smittor sprids genom att 
mikroskopiska vattendroppar, så kallade aerosoler exhaleras och inhaleras. Ordet isolerad 
betyder avskild eller ensam från omvärlden (Svenska akademiens ordlista över svenska 
språket, 2006).  

Enligt Edstedt och Ransjö (2015) kan patienter med svårare typer av smittor eller de som 
behöver skyddas från mikroorganismer vara i behov av isoleringsvård. Detta innebär att 
patienterna vårdas på sjukhus i enkelrum och att strikta skyddsrutiner tillämpas. Enligt 
Edstedt och Ransjö (2015) beror isoleringens utformning på vilken typ av smitta personen 
har eller behöver skyddas mot. För patienter som kan smitta omgivningen genom utsöndring 
av kroppsvätskor, såsom diarréer eller vätskande sår används enkelrum med egen toalett och 
dusch. Vid luftburna smittor exempelvis tuberkulos används enkelrum med tillhörande 
förrum eller enkelrum med luftsluss för att förhindra bakteriernas spridning. Vissa mer 
avancerade isoleringsrum har även egna luftsystem där luften renas genom speciella filter 
(ibid). Isoleringsvård kan användas dels för att skydda omgivningen från personer med 
smittor men även för att skydda personer med nedsatt immunförsvar mot smittsamma 
ämnen, något som kallas skyddsisolering (Ericson & Ericson, 2009). Nedsatt immunförsvar 
kan uppkomma av olika anledningar. Personer som har leukemi, neutropeni, är 
brännskadade eller som ska genomgå stamcellstransplantation eller annan typ av 
transplantation är särskilt sårbara för infektioner (Berterö, 1998;Teccio m.fl., 2013). 
Smittskyddslagen (2004:168) reglerar hantering av smittsamma sjukdomar och isolering.  
Lagen innefattar bestämmelser för allmänfarliga sjukdomar, isolering och dess tillhörande 
vård. I Smittskyddslagen (2004:168) kapitel 5 står det att patienter som behöver isoleras 
tillfälligt får vistas max två veckor i isolering. Om patienten behöver vara isolerad längre än 
två veckor kan tiden förlängas till max tre månader. Om patienten behöver ytterligare tid i 
isolering krävs ansökan om speciellt godkännande.  Lagen nämner även att patienten har rätt 
att vistas utomhus minst en timme per dag. De har också ha rätt till stimulans och fysisk 
aktivitet under isoleringen. 
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2.3 Sjuksköterskans ansvar  
Enligt SOSFS (2015:10) krävs det att yrkesverksam personal inom vården bär skyddskläder 
som handskar, förkläde eller skyddsmask eller annan utrustning beroende på vilken typ av 
smitta som personen är drabbad av. Sjukvårdspersonal ska också förutom att följa de basala 
hygienrutiner som står föreskrivna följa eventuella lokala rutiner som anges. Enligt Hälso-
och sjukvårdslag (1982:763) 2 a § ska sjukvården som utövas vara av god kvalitet och hålla en 
bra hygienisk nivå. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och 
säkerhet. Sjukvårdspersonal ska sträva efter att skapa god kontakt med patienten samt se till 
vårdandet utövas med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Enligt ICN 
(2014) ska sjuksköterskan verka för att tillgången till hälso-sjukvård och resurser ska vara 
jämlik. Enligt Patientlag (2014:821) 3 kap. 1 § ska patienten få information om sitt 
hälsotillstånd samt de alternativ som finns gällande undersökning, vård och behandling. 
Patienten ska också bli informerad om det förväntade vård och behandlingsförloppet. 
Sjukvårdspersonal som vårdar personer i isoleringsvård behöver följa de allmänna lagarna 
för sjukvårdpersonal men även förhålla sig till Smittskyddslagen (2004:168). I kapitel 5 står 
det angivet att den som är isolerad har rätt till god vård samt att få den hjälp och stöd som 
behövs för att förebygga smittspridning. Det nämns även att åtgärderna kring isolering ska 
respektera och värna om patienternas integritet och lika värde. Sjukvårdspersonal som 
arbetar inom smittskydd ska värna om de personer som är smittade men även osmittade 
personer. De ska också informera patienterna om vilka åtgärder som bör vidtas för att 
förebygga smittsamma sjukdomar och minska smittspridning.  

2.4 Sjuksköterskans erfarenhet 
I en studie utförd av Lupión-Mendoza, Antúnez-Domínguez, González-Fernández, Romero-
Brioso, & Rodriguez-Bano (2015) uttryckte sjuksköterskorna att de hade bristande kunskap 
angående smittor och deras spridning. Sjuksköterskorna följde de föreskrifter som fanns och 
försökte vara försiktiga när de vårdade patienter i isolering men var ändå osäkra på om det 
räckte eller om de själva kunde bli smittade. I Seibert (2014) framkommer att vissa 
sjuksköterskor upplever en rädsla att vårda smittade patienter eftersom de är rädda att bära 
med sig smittan hem till sin familj. De upplever en psykisk barriär i den vårdande relationen 
med smittade patienter men att den till viss del försvinner när de använder skyddskläder. 
Dock anser de att skyddskläderna, speciellt handskarna medför att känslan av närhet 
försvinner i det patientnära vårdandet. Enligt Evans m.fl. (2003) medför användandet av 
skyddskläder att patienter i isolering inte får besök lika frekvent som icke-isolerade. Enligt 
Seibert (2014) framkommer det att sjuksköterskorna tycker att det är tidskrävande att sätta 
på sig skyddskläderna och att följa hygienrutinerna i samband med att de ska besöka 
patienten. Sjukvårdspersonalen i studien ansåg även att det var jobbigt att sätta på sig 
skyddskläderna och att de tyckte att det kändes onödigt att göra det om de inte hade någon 
speciell anledning att gå in till patienten. De ansåg att vårdandet av isolerade patienter var 
tidskrävande och krävde omfattande planering. Detta då det behövdes två sjuksköterskor för 
att vårda en isolerad patient då en sjuksköterska arbetade sterilt och den andra ansågs 
kontaminerad. Enligt Vinski m.fl. (2012) framkommer det att patienter inte får hjälp lika fort 
som icke-isolerade patienter. Vid akuta situationer kan skyddsåtgärderna utgöra en risk då 
sjukvårdspersonalen inte bara kan rusa in utan måste följa rutinerna. De ansåg att detta var 
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en fara för patienterna eftersom de inte kunde få hjälp snabbt nog (Seibert, 2014). 
Sjuksköterskor upplever däremot att isolerade patienter inte erhåller samma vårdkvalité som 
patienter utanför isolering. De drar sig för att besöka patienten och använder anhöriga som 
mellanhand istället för att behöva gå in i rummet själva. I studien framkom även att 
sjuksköterskorna upplevde osäkerhet gällande vilka försiktighetsåtgärder som skulle följas 
(Lupión-Mendoza, 2015). Att vårdas i isolering kan medföra att patienten känner sig ensam 
vilket i sin tur kan leda till ökad risk för depression, stress och oro (Gammon, 1998). Det 
framgår i Furuno, Krein, Lansing och Mody (2012) att sjukvårdspersonal var medvetna och 
bekymrade över isoleringens negativa påverkan på patienternas psykiska välbefinnande. De 
uppmärksammade bland annat att isolerade patienter blev förvirrade, fick sämre 
självförtroende och blev deprimerade.  

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras Katie Erikssons teoretiska perspektiv på lidandeformer samt begreppen 
hälsa och värld.  

2.5.1 Lidande   

Lidandet benämns enligt Eriksson (2015) som vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande.  
 
Enligt Eriksson (2015) beskrivs vårdlidande som det onödiga lidandet. Vårdlidandet 
sammanfattas i fyra kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 
maktutövning och utebliven vård. Vårdlidande är kopplat till patientens värdighet och 
integritet. Om patienten blir behandlad på ett sätt som denne upplever vara ovärdigt kan det 
resultera i att patienten känner sig kränkt. Att bli nonchalerad eller att inte bli tagen på allvar 
kan bidra till vårdlidande. Att bli fördömd eller straffad kan uttrycka sig genom att 
sjukvårdspersonalen uppfattar patienten som avvikande eller omständig och därmed inte ger 
patienten god vård. Maktutövande från sjukvårdspersonalens sida kan orsaka att patienten 
känner sig förtryckt och inte längre har kontroll över sitt eget liv. Detta kan orsaka otrygghet 
hos patienten då denna redan befinner sig i ett naturligt underläge gentemot vårdaren. 
Vårdlidande kan innebära att patienten lider fysiskt på grund av bristande vård orsakad av 
sjukvårdspersonalens agerande eller icke-agerande. Om en patient blir nekad den vård eller 
behandling den har rätt till eller önskar få, kan detta skapa ett vårdlidande.  
 
Sjukdomslidande beskrivs av Eriksson (2015) vara kopplat till patientens grundsjukdom och 
dess tillhörande behandling. Sjukdomslidande kan vara kopplat till det fysiska lidandet som 
orsakats av sjukdomen men det kan även relateras till det själsliga lidandet. Något som kan 
skapa lidande kan vara att patienten kanske inte kan delta eller genomföra de aktiviteter den 
tidigare gjort. Detta kan resultera i att patienten känner sig hindrad, otillfredsställd eller 
måste förändra sitt sätt att leva. Patienten kan också uppleva känslor som skam, skuld och 
förnedring inom vården. Känslor av skam kan exempelvis uppkomma i samband med vissa 
sjukdomar då patienten känner att den är avvikande och inte lever upp till sitt eget självideal. 
Skuld kan uppkomma genom att patienten själv känner att den har orsakat sin sjukdom. 
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Begreppet förnedring är mer kopplat till en upplevelse i förhållande till andra människor, 
exempelvis att vara beroende av andra och inte kunna klara sig själv. Att genomgå 
behandlingar kan vara också kopplat till förnedring då patienten känner att den behöver bli 
omhändertagen på ett sätt som känns förminskande. Sjukdomslidande kan också uppkomma 
genom att patienten känner en rädsla för hur kroppen kommer förändras och fungera 
praktiskt i framtiden. Sjukdomslidande kan vara kopplat till livslidandet då patientens hela 
existens blir förändrad på grund av dess sjukdom.  
 
Livslidandet beskrivs enligt Eriksson (2015) vara kopplat till allt vad det innebär att leva och 
vara människa bland andra människor. Genom att patienten blir drabbad av sjukdom eller 
ohälsa kan livslidande uppkomma. Detta kan bero på att patientens sätt att leva på blir hotat 
eller att patienten känner att existensen blir förändrad. Livslidande kan uppkomma om 
patienten känner att den inte längre kan vara en del av den sociala samvaron. Människan vill 
av sin natur vara en del av gemenskap med andra människor och känna tillhörighet. Kärlek 
och bekräftelse är några av människans största begär. Att söka efter kärlek men inte få något 
gensvar kan leda till ett själsligt döende då människan inte blir bekräftad. Patienten kan bli 
varse om den ensamhet som kan uppkomma i samband med sjukdom eller förändringar i 
livet. Detta eftersom personen inte längre känner igen sitt liv och känner sig främmande för 
sig själv. Det finns flera olika sätt att uppleva ensamhet. Ensamhet kan upplevas som negativ 
om personen känner sig utanför social gemenskap. Då är ensamheten relaterad i förhållande 
till andra människor. Ensamhet kan också innebära att personen känner sig ensam trots att 
den har människor omkring sig. Detta eftersom personen känner sig som den ende i sitt slag 
eller inte upplever sig förstådd av andra. Ensamhet kan även uppfattas som något positivt då 
personen känner gemenskap med sig själv och sin egen tillvaro.  

2.5.2 Hälsa  

Enligt Eriksson (1996) är hälsa ett integrerat tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. 
Människor har olika uppfattningar om vad de anser att hälsa är just för dem själva. Detta 
medför att hälsan kan uppfattas som något relativt eftersom den inte är mätbar. Hälsa 
innebär mer än enbart frånvaro av sjukdom vilket kan innebära att en person kan uppleva sig 
vara vid god hälsa men fortfarande vara väldigt sjuk. Att kunna känna hälsa är en upplevelse 
som hänger ihop med att personen känner sig hel till kropp, själ och ande. Att uppleva hälsa 
kan vara att känna sig frisk rent fysiskt men att känna hälsa kan också upplevas kopplat till 
det själsliga livet. Då är hälsa att känna sig i balans i förhållande till sitt inre liv och i 
förhållande till omvärlden. Hälsa finner sin styrka i tron, hoppet och kärleken. Tron hjälper 
människan att ha rätt inställning till sin situation. Hoppet ser till framtiden och ger 
människan tröst men även en vilja till förändring. Kärleken är det mest vitala och ser till 
människans önskan och att vilja bli älskad anspråkslöst. Tro, hopp och kärlek är det mest 
grundläggande i människans hälsoprocess och är en viktig resurs för att människan ska 
kunna växa i sig själv. Människan speglas av speciella mönster under sitt livsförlopp. 
Beroende på ålder präglas människan av speciella rutiner som varierar förhållande till tid och 
rum för att stödja den naturliga rörelsen. Ansa, leka och lära är en väg för människan att 
uppnå hälsa som ett integrerat tillstånd. Att ansa finner sitt uttryck i att värna om sig själv 
och sina medmänniskor. Genom leken kan människan uttrycka sin innersta längtan och 
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känna känslor som lycka och befrielse. Om människan är öppen för att ta in nya information 
och kunskap ökar möjligheten till att finna hälsa.  

2.5.3 Värld  

Världen kan enligt Eriksson (1991) delas upp olika dimensioner, den yttre världen, 
mellanvärlden och den inre världen. Den yttre världen är den värld där människans 
befinner sig rent kroppsligt. Den yttre världen är det fasta, något som fysiskt existerar. 
Människan uppfattar den yttre världen genom sina sinnen. Genom syn, hörsel, smak, lukt 
och känsel blir människan direkt påverkad av världen. Då människan är direkt bunden till 
den yttre världen påverkas hen konstant av omgivningens form och dess visuella intryck. 
Mellanvärlden är den värld där människans relationer utspelar sig. Det är i mellanvärlden 
som vårdandet sker genom samspelet mellan vårdare och patient. Det är i mötet med andra 
som människan kan uttrycka sig och ta del av andras uppfattning av världen. I mötet sker ett 
utbyte av tankar och upplevelser. Mötets helande kraft är beroende av hur väl personerna 
förstår varandra och hur de kan förmå att skapa en gemensam värld. Den inre världen är den 
mest privata världen, det är i den som tankar och känslor existerar. Det är även i den som 
människans andliga och själsliga liv grundar sig. De olika världarna är direkt 
sammankopplade och påverkar varandra. Människan är summan av alla världarna och kan 
därmed uppfattas som en helhet.  

2.6 Problemformulering  

Enligt tidigare forskning kan isoleringsvård medföra att patienter upplever en känsla av 
minskad autonomi. Att vårdas i isolering medför att patienten inte bara är fysiskt begränsad 
utan även socialt. Detta kan medföra att patienter som vårdas i isolering på sjukhus känner 
sig instängda och socialt hämmade eftersom deras värld är begränsad till deras rum. Det 
framkommer även att bristande information angående patienternas isolering och dess syfte 
är varierande och att detta kan leda till förvirring och oro hos patienterna. Anhörigas närvaro 
är något som skänker stöd och trygghet till patienterna. Besök av anhöriga har visat sig vara 
av stor betydelse för patienternas återhämtning och välmående. Vissa patienter får besök av 
anhöriga medan andra som inte får besök är beroende av sjukvårdspersonal för att få socialt 
umgänge. Det har även framkommit det att en del sjukvårdspersonal anser att det är 
tidskrävande att sätta på sig skyddskläder vilket medför att de patienter som vårdas i 
isolering får färre besök än övriga patienter. Enligt tidigare forskning kan patienter känna sig 
ensamma om de inte får socialt umgänge. Upplevelsen av ensamhet har sin tur har visat sig 
kunna leda till utvecklande av depression, oro och ångest. Att patienter upplever negativa 
känslor i samband med isoleringsvård förekommer både i Sverige och internationellt. För att 
kunna förbättra patienternas upplevelse av isoleringsvård behövs ökad kunskap gällande 
detta vilket kan medföra att vården för patienter i isolering kan förbättras. Nyttan av ökad 
kunskap inom området är att den kan leda till minskat lidande hos patienter som vårdas i 
isolering då sjukvårdspersonal kan erhålla bättre förståelse för patienterna.  
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3 SYFTE  

Examensarbetet syftar till att beskriva patienters upplevelser av isoleringsvård. 

 
4 METOD  

En kvalitativ forskningsansats har använts i examensarbetet, något som enligt Friberg 
(2012a) kan användas för att kunna uppnå en djupare förståelse för patienternas upplevelser. 
I detta examensarbete har en systematisk litteraturstudie utförts och materialet har 
analyserats enligt deskriptiv syntes beskriven av Evans (2002). Litteraturstudien har baserats 
på kvalitativa vetenskapliga originalartiklar.  
 
4.1 Urval och datainsamling  
Till litteraturstudien söktes vetenskapliga artiklar på engelska och svenska. De databaser som 
användes vid sökningarna var CINAHL och PubMed. CINAHL behandlar främst 
vårdvetenskapliga ämnen och databasen PubMed behandlar biomedicinska ämnen men även 
en viss mängd vårdvetenskapliga artiklar. När litteraturstudien utfördes användes 
vetenskapliga originalartiklar då de är primärkällor. Detta för att få tillförlitligt material att 
grunda den kommande analysen på. Först utfördes en sökning på relevanta ord i sökmotorn 
sedan gjordes genomgång av abstract och intressanta artiklar sparades. Till analysen 
användes kvalitativa artiklar vilka behandlade patienters upplevelse av isoleringsvård. Till en 
början söktes artiklar från år 2010 - 2016 men utökades sedan till 1993 - 2016 eftersom 
föregående tidsperiod gav för få träffar. Artiklarnas resultat skiljde sig inte nämnbart mellan 
de nya och de äldre studierna varför alla inkluderades.  
 
De sökord som användes och gav användbara träffar var olika kombinationer av orden; 
Isolation, Barrier Isolation, Patient Attitudes, Patient Isolation, Bone Marrow 
Transplantation, Clostridium Difficile, Qualitative Research, Infection Control, Methicillin-
Resistant Staphylococcus Aureus, Cross Infection. Några av de sökord som användes men 
som inte gav några användbara träffar eller återkommande artiklar var Barrier Nursing, Life 
Experience, Patient Experiences och Leukemia, Ett exempel på hur olika sökord 
kombinerades var Isolation AND Patient Attitudes. Se bilaga B sökmatris. Enligt 
Östlundh(2012) ger en fritextsökning fler träffar då orden som söks på detta sätt kan finnas 
med i hela artiklarna exempelvis titel, abstract etcetera. En avancerad sökning innebär att 
fler ord kan kombineras. Boolesk sökteknik innebär att flera sökord kan sökas samtidigt men 
att förhållandena mellan orden kan bestämmas. Genom att använda ordet AND erhålls en 
mer begränsad sökning då sökningen måste innehålla båda orden. Fulltext innebär att 
sökningen innefattar enbart artiklar som finns att tillgå och hämta ner i fullt format. Om 
fulltext inte används så medför detta att sökningen länkas vidare till annan sida där artikeln 
kan finnas i fullt format eller bara i abstractformat.  
 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-review och originalartiklar samt att de 
skulle behandla ämnet isolering och belysa vuxna patienters (över 18 år) upplevelser om 
ämnet. Ett annat inklusionskriterium var att de artiklar som söktes skulle innefatta enbart 
patienter som behandlades i isoleringsvård. Studier som innehöll deltagare under 18 år 
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exkluderades. Även patienter som vårdades i isolering på grund av psykiska besvär, 
litteraturöversikter och artiklar som inte blivit peer-review exkluderades. 
 
De insamlade artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Friberg (2012b) kriterier. Fribergs (2012b) 
kriterier behandlade bland annat huruvida studiernas syfte är klart formulerade, hur väl 
metodavsnittet är beskrivet, hur data har analyserats, vad resultatet visar samt hur väl 
diskussionsavsnitten är beskrivna. Båda författarna läste igenom de totalt 17 insamlade 
artiklarnas abstract för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll. Efter genomgången av 
artiklarna sparades tio stycken artiklar vilka höll god kvalitet och motsvarade uppsatsens 
syfte. Av dessa tio artiklar behandlar åtta isolering av smittbärande patienter och två 
behandlar skyddsisolerade patienter. Efter detta skapades en artikelmatris enligt Friberg 
(2012) som presenteras under bilaga A. 
 
 
4.2 Analys och genomförande  
Vid analys och genomgång av data användes en deskriptiv syntes beskriven av Evans (2002). 
Fyra steg följdes vid analysen av datamaterialet. Det första steget är att samla in relevanta 
artiklar som behandlar det utvalda ämnet. Steg två är välja ut nyckelfynd från varje artikel. 
Med nyckelfynd menas de stycken eller meningar som uttrycker kärnan i texten och svarar på 
examensarbetets syfte. Det tredje steget är att utifrån nyckelfynden kunna se likheter som 
formar teman. Efter det undersöks temana och genom de nyckelfynd som liknar varandra 
bildas subteman. Det fjärde och sista steget är att beskriva de olika teman som framkommer 
under analysen i löpande text.    

Det första steget var att samla in relevant data i form av vetenskapliga kvalitativa artiklar som 
behandlade det utvalda ämnet, se föregående avsnitt 4.1 Urval och Datainsamling. Det andra 
steget var att välja ut nyckelfynd från varje artikel. Nyckelfynd innebär de meningar eller 
stycken som svarar på examensarbetets syfte. Materialet lästes igenom ännu en gång av båda 
författarna men denna gång mer noggrant än innan. De meningar eller stycken som ansågs 
svara på uppsatsens syfte markerades med överstrykningspenna. Författarna bytte sedan 
artiklar och läste varandras material för att säkerställa att inget av stor vikt hade förlorats. 
Alla nyckelfynd skrevs sedan in i ett dokument på datorn. Nyckelfynden översattes sedan till 
svenska för att författarna skulle få ökad förståelse för kärnan i nyckelfynden. Varje artikel 
fick en siffra så att författarna skulle kunna se vilken artikel som diverse nyckelfynd 
härstammade ifrån. När författarna enats om nyckelfynden från varje artikel skrevs dessa ut 
på papper, klipptes ut och placerades därefter ut på ett bord. Detta för att enkelt kunna få en 
helhetsbild av fynden på ett överskådligt sätt.  

Det tredje steget var att jämföra de olika nyckelfynden med varandra och få fram likheter. 
Nyckelfynden som uttryckte liknande innehåll bildade övergripande teman. Utifrån valda 
teman kunde nyckelfynden sorteras i subteman genom att likheter och skillnader kunde 
urskiljas. Nyckelfynden placerades om ett flertal gånger tills alla subteman kändes 
fullständiga. Det fjärde och sista steget var att presentera det nya resultatet i sin helhet 
genom att beskriva nyckelfynden i löpande text. De olika temana som framkommit döptes 
sedan till passande namn. Efter detta rubricerades de subtema som tillhörde diverse teman 
och korta ingresser skapades vilka beskrev varje tema. När beskrivningen av teman och 
subteman var utförd valdes relevanta citat ut vilka förstärkte förståelsen för patienternas 
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upplevelse av att vårdas i isolering. Nyckelfynden i det nya resultatet är refererade till 
respektive originalstudie för att läsaren enkelt ska kunna gå tillbaka till studierna och se att 
dessa överensstämmer. Efter att den första analysen genomförts påvisades brister i en av de 
artiklar som analyserats. Denna byttes då ut mot en annan artikel och en så kallad 
sekundäranalys genomfördes. Genomförandet för sekundäranalysen gick till så att 
nyckelfynden från studien lades in i redan befintliga tema och subtema där de passade in. 

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfyndens koppling till tema och subteman  

Nyckelfynd Tema Subtema 

De som var positiva 
upplevde att isoleringen gav 
dem en privat sfär där de 
kunde vara ostörda.  

Att leva i avskildhet  

En plats för återhämtning Patienterna upplevde att 
isolering gav tid för att vara 
privat och för sig själv. Att ha 
ett eget rum medförde att de 
kunde hantera sitt tillstånd. 

Isoleringen gav en känsla av 
att vara inlåst.  

En barriär till omvärlden 
Att vara instängd upplevdes 
som värre än att vara sjuk 
och vissa patienter liknade 
isoleringen med att vara i 
fängelse. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Codex (2015) har god forskningssed följts under skapandet av detta examensarbete 
vilket innebär att inga data eller resultat har blivit fabricerade, plagierade eller förvrängda på 
något sätt. All data som svarat på uppsatsens syfte har tagits med och ingen data har 
utelämnats. Artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger för att undvika misstolkningar av 
texten. Författarna har strävat efter att hålla sig opartiska och objektiva under processen 
samt haft ett kritiskt förhållningssätt till artiklarna och dess innehåll (Polit & Beck, 2012) 
Uppsatsförfattarna reserverar sig för eventuella språkliga misstolkningar av innehållet i 
artiklarna vid översättning av artiklarnas texter. För att minimera misstolkningar vid 
översättning från engelska till svenska har ordböcker använts vid eventuella osäkerheter. 
Enligt Codex (2015) ska alla deltagare som ställt upp i studierna ha lämnat sitt samtycke 
samt blivit informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta under studiens gång utan påföljd.  

9 

 



 

 

5 RESULTAT  

I tabellen nedanför presenteras de teman som framkommit under analysprocessen. Under 
analysen framträdde fyra teman; information, att leva i avskildhet, upplevelsen av 
isoleringsrutinerna och viljan att uppleva gemenskap. Till dessa fyra teman presenteras även 
nio tillhörande subteman.  

 

Tabell 2: Översikt av teman och tillhörande subteman  

Tema  Subtema 

 Upplevelse av information 
• Otillräcklig information skapar förvirring 
• Trygghet vid god information    

 
Att leva i avskildhet  

• En plats för återhämtning  
• En barriär till omvärlden  
• Omgivningens betydelse för patientens 
   välmående  

Upplevelsen av isoleringsrutinerna 
• Patienterna upplever ett utanförskap 
• Osäkerhet kopplat till bristande    
   rutiner 

 
Viljan att uppleva gemenskap 

• Att inte kunna träffa andra människor 
• Behov av närvaro från anhöriga och     
   sjukvårdspersonal  

 

5.1 Upplevelse av information   
Patienterna upplevde att informationen kring isoleringen varierade beroende på 
sjukvårdspersonalen. Patienter som upplevde att de inte fått tillräckligt med information 
hade svårt att hantera isoleringen. De upplevde i större utsträckning känslor som oro och 
förvirring än de som fått god information. God information angående isoleringens syfte 
bidrog till att patienterna kände sig lugna och trygga.  

5.1.1 Otillräcklig information skapar förvirring  

Det framkom att patienterna upplevde att informationen kring syftet med isoleringen 
varierade, både gällande patienternas eventuella smittor men också gällande varför de skulle 
isoleras och vad isoleringen egentligen innebar. Vissa patienter upplevde att de blivit väl 
informerade angående isoleringen medan andra patienter ansåg att de inte alls hade blivit 
informerade om syftet (Campbell, 1999; Criddle & Potter, 2006;Newton, Constable & Senior, 
2001;Pacheco & Spyropoulos, 2010). Det visade sig att patienterna upplevde att 
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informationen de erhöll varierade beroende på vilken av sjukvårdspersonalen de hade varit i 
kontakt med. I vissa fall upplevde de att detta hade att göra med att sjukvårdspersonalen 
hade olika kunskaper gällande isolering (Barratt, Shaban & Moyle, 2010;Criddle & Potter, 
2006;Pacheco & Spyropoulos, 2010). Oron uttrycktes av en patient ”... When I see the 
inconsistencies in the procedures, I realized that they [Nurses] probably don’t have enough 
information or the confidence [to explain].” (Barratt m.fl.,2010, s. 56). Förvirringen som 
upplevdes i samband med de olika budskapen från sjukvårdpersonalen medförde att vissa 
patienter upplevde oro och kände ilska gentemot sjukvårdspersonalen. Detta på grund av att 
de inte visste vilket budskap de skulle förhålla sig till och vilka föreskrifter som var gällande 
(Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). Patienterna upplevde att deras 
förmåga att hantera känslorna kring att vårdas i isolering till stor del påverkades av hur väl 
de blev informerade om syftet med isoleringen (Campbell, 1999; Criddle & Potter, 
2006;Webber m.fl., 2012). De patienterna som ansåg att de fått otillräcklig information 
upplevde i större utsträckning negativa känslor som oro, förvirring, rädsla och depression än 
de som upplevde att de erhållit god information (Barratt m.fl.,2010; Criddle & Potter, 
2006;Webber m.fl., 2012). Ovissheten om hur länge isoleringen skulle vara uttrycktes också 
bidra till negativa känslor såsom oro och ilska (Pacheco & Spyropoulos, 2010).  

5.1.2 Trygghet vid god information  

De patienter som hade fått god information gällande isoleringen och föreskrifter upplevde att 
de hade lättare att hantera de negativa känslor som framkom i samband med isoleringen. 
Detta eftersom att informationen medförde att patienterna erhöll en ökad medvetenhet vilket 
bidrog till en upplevelse av kontroll. Den goda informationen minskade risken för 
spekulationer då patienterna hade god kunskap om varför de var isolerade. Genom att 
patienterna hade förstått syftet med isoleringen upplevde de sig tryggare, lugnare och mindre 
oroliga än de som fått otillräcklig information (Campbell, 1999;Criddle & Potter, 
2006;Skyman m.fl., 2009).  

5.2 Att leva i avskildhet 
Att vara isolerad kunde upplevas på ett positivt sätt då patienterna i lugn och ro fick 
återhämta sig från respektive sjukdomar. De kände att det var skönt att ha en egen fristad där 
de kunde vara ostörda. För vissa var isoleringen en negativ upplevelse där känslan av att vara 
instängd var påfrestande. Omgivningen visade sig vara betydelsefull gällande patienternas 
uppfattning av isoleringen.  

5.2.1 En plats för återhämtning  

För vissa patienter upplevdes isoleringen som en fristad där de fann lugn och ro och där 
besökarna gavs mer frihet (Criddle & Potter, 2006; Knowles, 1993;Newton m.fl., 2001). 
Isoleringen kunde begränsa patienten både socialt och fysiskt men hade även en positiv 
effekt. Vissa patienter upplevde att det var skönt att vara isolerad i ett eget rum eftersom de 
slapp bli störda av andra patienter (Knowles, 1993). Patienterna upplevde att de under 
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isoleringen fick sin privata sfär och tid till att fokusera på sitt sjukdomstillstånd (Barratt 
m.fl.,2010;Guillemin m.fl., 2014). Positiva upplevelser var associerade till att patienterna inte 
behövde ta ansvar för andra människor under isoleringsvården. Likväl var erfarenheten av 
att tidigare blivit vårdad i isolering något som påverkade upplevelsen positivt. Patienterna 
kunde på så vis hantera upplevelsen kring isoleringen på ett bättre sätt eftersom de redan 
hade erfarenheten. ”Im used to being separated from my husband as well, which I think if 
you’re used to certain amount of separation it’s not so traumatic ” (Campbell, 1999, s. 442). 
Det framkom att några patienter upplevde isoleringen som mindre traumatisk än de 
förväntat sig och att de ansåg att den var helt okej (Campbell, 1999). Vissa patienter upplevde 
att isoleringen var rent positiv för deras del och delgav att de hade fått bättre 
omhändertagande än de fått när de vårdades på en öppen avdelning. För några patienter var 
det främst behandlingen av sin grundsjukdom som ansågs vara det jobbiga mer än själva 
isoleringen i sig (Campbell, 1999).  

5.2.2 En barriär till omvärlden  
Att isoleras kunde upplevas som en fysisk och psykisk barriär till omvärlden (Barratt 
m.fl.,2010;Cohen, Ley & Tarzian, 2001). Även om patienterna kunde förstå och acceptera 
varför de skulle vara isolerade upplevde de att det svåraste med isoleringen var att vara 
inspärrad i ett rum (Guillemin m.fl., 2014). De upplevde att begränsningarna var jobbiga och 
att deras självständighet på så vis blev bristande då de inte kunde göra som de själva ville 
Barratt m.fl.,2010;Knowles, 1993;Skyman m.fl., 2009). Att inte kunna påkalla 
sjukvårdspersonalens uppmärksamhet på något annat sätt än genom larmklockan upplevdes 
som en barriär (Knowles, 1993). Isolering framkallade olika negativa känslor och något som 
var återkommande var att isoleringen kunde jämföras med att leva i ett fängelse och att vara 
inlåst (Guillemin m.fl., 2014;Knowles, 1993;Skyman m.fl., 2009). Att bli isolerad kunde 
medföra att patienterna upplevde sig avskärmade, att det blev ensamt och tråkigt vilket i sin 
tur ledde till att de blev mer introverta och ångestfulla (Pacheco & Spyropoulos, 
2010;Webber m.fl., 2012). En av patienterna uttryckte “The hardest part was the 
imprisonment. Well, there was also periods when I was sick, or where I wasn´t well, but the 
imprisonment … let´s say that I was totally depressed after, I had to get out” (Guillemin m.fl., 
2014, s.101). Flera av patienterna upplevde isoleringen som psykiskt krävande och 
associerade isoleringen med varierade känslor så som rädsla, ilska, frustration och skuld. Det 
framkom att patienter som vårdades i isolering löper högre risk för att få ångest och bli 
oroliga, lägre självförtroende och mindre kontroll över sin situation än patienter som inte 
vårdades i isolering (Newton m.fl., 2001).  
 

5.2.3 Omgivningens betydelse för patientens välbefinnande  

Det framkom att på grund av den fysiska isoleringen blev patienternas omgivning desto 
viktigare för deras välbefinnande. Då patienterna var bundna till sitt rum under sin tid i 
isolering blev rummet på så sätt hela deras värld (Barratt m.fl.,2010). Patienterna uttryckte 
att lokalisationen av rummet var av relevans. Om rummet låg längst bort i korridoren bidrog 
det till att patienterna upplevde sig bortglömda och övergivna. Om rummet däremot var 
placerat nära avdelningens ingång eller sjuksköterskeexpeditionen bidrog det till att 
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patienterna upplevde en känsla av samvaro och därmed minskad ensamhet (Barratt 
m.fl.,2010;Campbell, 1999). Att få titta ut genom ett fönster och se människor eller naturen 
var något som patienterna mådde bra av (Campbell, 1999;Skyman m.fl., 2009). En av 
patienterna uttryckte ”If you got something to look at and the sun is shining, that is 100% 
great… If you have got a view it does not do anyone any harm on their own.” (Barratt 
m.fl.,2010, s.57 ). Att ha tillgång till något som stimulerade den annars ensamma och tråkiga 
tillvaron var något som uppskattades av patienterna. Möjlighet att kunna se på TV, lyssna på 
radio eller att höra sorl från människor i närheten gjorde att upplevelsen av ensamhet 
lindrades (Barratt m.fl.,2010; Cohen m.fl., 2001;Knowles, 1993).  

5.3 Upplevelsen av isoleringsrutinerna 
Sjukvårdspersonalens användning av isoleringsrutiner och skyddskläder visade sig vara 
något som framkallade negativa upplevelser hos patienterna. Rutinerna bidrog till att 
patienterna kände sig annorlunda vilket i sin tur bidrog till en upplevelse av ensamhet. Bland 
sjukvårdspersonalen fanns det en variation i huruvida de följde isoleringsrutinerna och 
användandet av skyddsutrustningen, något som patienterna upplevde som förvirrande.  

5.3.1 Patienterna upplever ett utanförskap 

Sjukvårdspersonalen använde skyddskläder så som handskar och förkläde vid vård av 
isolerade patienter vilket ledde till att patienterna kände sig kontaminerade och 
nedgraderade. Skyddskläderna medförde även att patienterna upplevde sig sjukare än vad de 
var (Barratt m.fl.,2010; Guillemin m.fl., 2014). Patienterna rapporterade att skyddsrutinerna 
ledde till att de upplevde sig mer ensamma och att detta ofta ledde till depression och 
nedstämdhet (Guillemin m.fl., 2014). Patienterna upplevde att skyddsutrustningen som ett 
hinder mellan dem och sjukvårdspersonalen då sjukvårdspersonalen undvek att gå in till 
patienten på grund av de inte ville klä på sig utrustningen. Det framgick även att patienterna 
fick vänta länge på sjukvårdspersonalen då skyddsrutinerna var en bidragande orsak vilket i 
sin tur ledde till färre besök (Barratt m.fl.,2010; Guillemin m.fl., 2014).  
 
 

…Sometimes the doctors would open the door a crack and talk to me through the crack in the 
door, rather than having to put on the apron, and mask and gloves… I would have preferred 
them to have come in and had their discussion (Barratt m.fl.,2010, s.57). 
 

 
Detta bidrog till upplevelse av ensamhet och utanförskap vilket ofta uttrycktes som 
stigmatisering orsakat av specifika isoleringsrutiner såsom användning av handskar och 
förkläde vilket användes av sjukvårdspersonalen som tog hand om patienterna (Barratt 
m.fl.,2010). Skyddskläderna förstärkte upplevelsen att vara annorlunda då patienterna själva 
behövde använda skyddskläder i samband med olika behandlingar men även att den strikta 
isoleringen och skyddskläderna gjorde att de upplevde sig annorlunda förhållande till andra 
icke-isolerade patienterna (Webber m.fl., 2012). Dock framkom att rutinerna kring att 
anhöriga och sjukvårdspersonalen skulle använda skyddskläder var viktigt för många 
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patienter då de ansåg att detta förhindrade att smittan fördes vidare (Barratt m.fl.,2010; 
Pacheco & Spyropoulos, 2010). I samband med isoleringsvården var det flera patienter som 
uttryckte att de kände sig inspärrade men även känslor som att känna sig smutsig när 
sjukvårdspersonalen använde skyddskläderna inne hos patienten (Criddle & Potter, 2006). 
Något som var gemensamt för patienter från olika studier var att de använde ordet spetälsk 
för att förklara hur de upplevde skyddskläderna och isoleringen (Barratt m.fl.,2010; Criddle 
& Potter, 2006). Enligt Guillemin m.fl. (2014) och Webber m.fl. (2012) upplevde vissa 
patienter att isoleringen medförde att de kände sig utelämnade och som om de hade kolera 
eller pesten, varningsskylten på dörren och även sjukvårdspersonalens sätt att se på 
patienterna stärkte känslan av att de kände sig smutsiga ”I couldn’t touch anybody, ”I 
couldn’t go into anyone’s room..,they [healthcare staff] looked at you as if you were a piece of 
dirt” (Webber m.fl., 2012, s.45).  

5.3.2 Osäkerhet kopplat till bristande rutiner 

De negativa upplevelserna av isolering var delvis kopplade till strikta isoleringsrutiner men 
även rädslan att sprida smittan vidare och en oro över att sjukvårdspersonalen inte följde 
skyddsrutinerna ordentligt (Barratt m.fl.,2010;Webber m.fl., 2012). Patienterna upplevde att 
sjukvårdspersonalens följsamhet varierade när det kom till att följa isoleringsrutinerna, vissa 
var noggranna med att bära skyddsutrustningen medan andra slarvade vilket gjorde 
patienterna upprörda (Criddle & Potter 2006; Pacheco & Spyropoulos, 2010). Förvirring 
uppstod hos patienterna på grund av att en del av sjukvårdspersonalen följde de strikta 
isolerings rutinerna noggrant medan andra inte verkade tycka att det var av relevans (Criddle 
& Potter, 2006;Webber m.fl., 2012). En patient uttryckte ”Some of them went to put all the 
gear on and some of them didn’t. It’s just when it suited” (Criddle & Potter, 2006, s.26).  

5.4 Viljan att uppleva gemenskap  

I detta tema framkom att patienterna saknade social kontakt med andra människor under sin 
tid i isoleringsvård. Isoleringen medförde att patienterna blev begränsade såväl fysiskt som 
psykiskt vilket upplevdes som jobbigt. Familj, anhöriga och sjukvårdspersonal visade sig vara 
viktiga för att patienterna skulle känna sig mindre ensamma, få socialt utbyte och närhet. 
Dock framkom att familj och vänner i vissa fall undvek att besöka de isolerade eftersom de 
själva var rädda att bli smittade.  

5.4.1 Att inte kunna träffa andra människor  

Den sociala begränsningen som isoleringen medförde visade sig vara jobbig för många av 
patienterna. De upplevde att de saknade att kunna vara sociala med andra människor och att 
de ville ha någon att prata med (Barratt m.fl.,2010; Knowles, 1993; Newton m.fl., 2001; 
Webber m.fl., 2012). Viljan att ha sällskap uttrycktes av en patient ”I truly don´t like being in 
a room like this, I like being with people… I do like the company… just someone else in the 
room.” (Barratt m.fl.,2010, s.57). Isoleringen påverkade patienterna på flera sätt då den 
medförde att de inte kunde delta i behandlingar, träffa anhöriga, sjukvårdspersonal eller 
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andra patienter i den utsträckning som de hade önskat (Barratt m.fl.,2010; Webber m.fl., 
2012).  

5.4.2 Behov av närvaro från anhöriga och sjukvårdspersonal 

De negativa upplevelserna som uppstod i samband med isoleringsvård kunde lindras genom 
fysisk närvaro av sjuksköterskor, sjukvårdspersonal, familj och anhöriga (Barratt m.fl.,2010; 
Webber m.fl., 2012). Att få besök av familj och anhöriga gav en upplevelse av trygghet och var 
ett viktigt stöd för att orka hantera den annars ensamma tillvaron och hade en gynnsam 
effekt på patienternas känslor (Barratt m.fl.,2010; Pacheco  &  Spyropoulos, 2010). Dock 
framkom det att familj och vänner i vissa fall undvek att besöka de patienter som var 
smittsamma på grund av de själva var rädda för att bli sjuka eller sprida smittan vidare 
”Some did not visit because I had C. Diff. They were scared.” (Pacheco & Spyropoulos, 2010, 
s, 169.) Detta bristande stödet från familjen bidrog till att patienterna kände sig sårade, 
bortglömda och att den känslomässiga ensamheten ökade (Barratt m.fl.,2010; Guillemin 
m.fl., 2014;Pacheco & Spyropoulos, 2010). Vissa immunsupprimerade patienter valde dock 
självmant att begränsa antalet besök då de var rädda att bli smittade av sina anhöriga (Cohen 
m.fl., 2001). Sjukvårdspersonalens dagliga interaktion med patienterna var viktig då den 
medförde att patienterna upplevde sig sedda och betydelsefulla. Även korta besök var 
uppskattade och medförde att patienterna kände sig uppmärksammade (Webber m.fl., 2012). 
Bristande uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen upplevdes påverka isoleringen negativt 
då de i vissa fall var den enda sociala samvaro patienterna kunde få (Newton m.fl., 2001).  

 

6 DISKUSSION 
Detta avsnitt behandlar resultatdiskussion, metoddiskussion samt forskningsetisk 
diskussion.  

6.1 Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån de fyra teman som framkom under 
analysen mot tidigare forskning samt vald teoretisk referensram. De fyra teman som 
framkom var: Upplevelse av information, att leva i avskildhet, upplevelsen av 
isoleringsrutinerna och viljan att uppleva gemenskap. 

Det framkom att patienterna erhöll varierade information både gällande deras sjukdom samt 
syftet med isoleringsvården. När informationen varierade beroende på vilken 
sjukvårdspersonal patienten hade kontakt med ledde detta till upplevelse av osäkerhet. Detta 
framkommer även i Gammon (1998) som nämner att om sjukvårdspersonal inte kan 
tillhandahålla information till patienten kan detta leda till osäkerhet och ångest. Enligt 
Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) 2 a § ska vården vara kontinuerlig, säker och trygg för 
patienten. Då patienterna kände sig osäkra på vilket av de olika budskapen de skulle förlita 
sig på skapade detta en otrygghet som står i kontrast mot ovanstående lag. Patienterna 
upplevde att detta hade att göra med sjukvårdspersonalens kunskap och kompetens inom 
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området. För att undvika att patienterna får varierande information bör sjukvårdspersonal 
sträva efter att vara samspelta och ha god kommunikation sinsemellan. Enligt Eriksson 
(2015) kan patienten känna ett vårdlidande om den blir behandlad på ett sätt som upplevs 
som ovärdigt. Då patienterna är beroende av sjukvårdspersonalens kunskap kan deras 
agerande leda till frustration eftersom patienterna upplever minskad självkontroll. Om 
patienterna upplever otrygghet på grund av den varierande informationen och lider av detta 
kan det medföra att det påverkar deras återhämtning negativt. Eriksson (1996) nämner att 
hälsa är kopplat till att uppleva sig själv som hel till både kropp och själ. I patienternas fall 
bidrar otryggheten till obalans i det inre livet vilket påverkar deras återhämtning negativt då 
deras hälsa inte kan optimeras. Patienternas erfarenhet och upplevelse av isolering var 
beroende av hur pass bra eller i vissa fall bristande informationen var. De patienter som 
upplevde att de erhöll god information kunde acceptera och bättre hantera de känslor som 
uppstod i samband med isoleringen. Detta överensstämmer med det som anges i Lupión-
Mendoza m.fl. (2015) där patienter som erhöll god information upplevde att de hade ökad 
förståelse för syftet med isoleringen och de tillhörande skyddsrutinerna. Eriksson (1996) 
nämner att lärande kan vara ett sätt för människan att uppnå hälsa. Eftersom hälsan är ett 
integrerat tillstånd kan människan genom lärande få nya perspektiv på sin tillvaro. 
Patienterna kan då använda informationen som en väg till att förstå sin situation och därmed 
känna sig tryggare. 
 
Något som var framträdande var att patienterna hade olika upplevelser av isoleringsvård. 
Isoleringen upplevdes för många som en negativ påfrestande tillvaro men för en viss del 
uppfattades den som något positivt. Enligt Eriksson (2015) kan ensamhet upplevas på olika 
sätt av olika personer beroende på vilka behov personen har. Då en person genomgår en stor 
förändring eller befinner sig i en påfrestande situation i livet kan det finnas ett större behov 
av ensamhet än annars. I detta fall stämmer detta överens med de patienterna som ansåg att 
de upplevde tiden i isoleringsvård som positiv. Många av patienterna var påtagligt sjuka och 
på grund av detta upplevde de att ensamheten var positiv då den gav dem tid för att må bra 
och läka i lugn och ro. Patienterna upplevde också att det var skönt att vara ifred från andra 
och inte behöva ansvara för andra människor, exempelvis familjen. I och med att patienterna 
kunde undvika påfrestningar orsakade på grund av omgivningen eller andra personer 
minskade då också deras sjukdomslidande då de kunde fokusera fullständigt på att försöka 
må bra.  
 
Något som framkom tydligt var att patienterna upplevde att isoleringen fick dem att uppleva 
sig instängda. Patienterna upplevde både fysisk och psykisk isolering men den fysiska 
isoleringen var den värsta eftersom det medförde att de kände sig fängslade. Detta stämmer 
överens med Lupión-Mendoza m.fl. (2015) då isolerade patienter upplevde att deras 
autonomi blev begränsad vilket medförde att de kände sig inlåsta och frihetsberövade. 
Patienterna uppgav att de upplevde negativa känslor i samband med isoleringen så som oro 
och depression. Detta nämns också i Gammon (1998) där patienter i isolering i allt större 
utsträckning utvecklar ångest och depression än icke-isolerade patienter. Det framkommer 
även att patienternas känsla av självkontroll och självförtroende minskar när de är isolerade. 
Detta kan kopplas till Eriksson (2015) som nämner att självbilden skadas om människan inte 
kan leva i enlighet med sina egna ideal något som i sin tur kan leda till ett ökat livslidande. 
Att patienterna upplever negativa känslor kan kopplas till Erikssons (1996) teori om att hälsa 
är ett integrerat tillstånd och innefattar kropp, själ och ande. Även om patienterna inte lider 
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kroppsligt av sjukdomen kan de inte förlika sig med sig själva och kan därmed inte känna 
hälsa på ett optimalt vis.  
 
I resultatet framkom även att omgivningen och miljön runt patienterna var av stor betydelse 
vilket var naturligt relaterat till att de var konstant bundna till rummet. Rummets utformning 
och lokalisation påverkade hur patienterna upplevde isoleringen. Enligt Eriksson (1991) är 
den yttre världens utformning viktig då den påverkar människans inre värld. Att kunna se 
och höra andra människor var något som medförde att patienterna kände sig mindre 
ensamma.  Detta kan kopplas till Eriksson (2015) som menar att människan av sin natur på 
något sätt vill vara en del av en gemenskap med andra människor. I en studie utförd av 
Gammon (1998) beskrivs det att patienter som vårdas i isolering till stor del påverkas av 
isoleringsrummets utformning och den omgivande miljön. Om isolerade patienter inte har 
tillgång till tillräcklig stimulans kan det öka risken för att de känner sig nedstämda eller 
deprimerade. Enligt Smittskyddslag (2004:168) ska patienter som vårdas i isolering ha 
tillgång till stimulans. Det framkom att de flesta patienterna hade tillgång till bland annat TV, 
radio, telefon och andra saker som de kunde underhålla sig med. Patienterna uttryckte att de 
upplevde att de kände sig mindre ensamma och att tiden gick fortare om de hade tillgång till 
denna typ av stimulans. En del av patienterna uttryckte också att de mådde bra av att ha 
tillgång till ett fönster så att de kunde se naturen och solen. Enligt Smittskyddslag (2004:168) 
har patienter i isolering rätt till att vistas utomhus minst en timme per dag. Författarna 
reagerade dock på att ingen av patienterna nämnde att de tränade eller på något annat sätt 
utförde någon form av fysisk aktivitet. De nämnde heller inte huruvida de fick vistas utomhus 
vilket medför att vi ställer oss frågan om det berodde på att patienterna var för sjuka för att 
orka eller om respektive länders lagar varierade i förhållande till svenska lagar gällande 
isolering.  
 
I temat viljan att uppleva gemenskap framkom att de flesta patienterna upplevde att de 
saknade social kontakt med andra människor. Enligt Eriksson (2015) är människan en social 
varelse som längtar efter gemenskap med andra. Isoleringen begränsade patienterna på flera 
olika vis. De kunde inte delta i behandlingar, träffa anhöriga, sjukvårdspersonal eller andra 
patienter i den utsträckning som de hade önskat. Detta kan kopplas till Eriksson (2015) som 
menar att ett livslidande kan skapas om människan är hindrad att leva sitt liv på det sätt som 
hen önskar. Många av patienterna uttryckte att känslan av att vara socialt begränsad kunde 
lindras genom att de fick besök. Eftersom patienterna upplevde sig begränsade i isoleringen 
och själva inte kunde välja att söka sig till andra personer var det viktigt för dem att få besök 
för att få närhet. Det framkom att besök av familj, anhöriga och sjukvårdspersonal spelade en 
viktig roll i hur patienterna upplevde att vara isolerade. Att få besök av familj och anhöriga 
var något som bidrog till att patienterna kände sig trygga och mindre ensamma, något som i 
sin tur ledde till att de upplevde välmående och hälsa. Det framkom även att patienterna 
ansåg att besöken från sjukvårdspersonal bidrog till att de upplevde sig bekräftade och sedda. 
Enligt Eriksson (1996) är hälsa ett tillstånd där personen trots sjukdom kan uppleva sig ha 
hälsa vilket är något som stämmer i patienternas fall.  
 
I resultatet framkom att vissa patienter inte blev besökta av familj och anhöriga och att detta 
ledde till att de kände sig bortglömda, sårade och känslomässigt ensamma. Anledningen till 
att familj och anhöriga inte ville hälsa på berodde på att de var rädda för att bli smittade eller 
föra smittan vidare till andra. Enligt Seibert (2014) överensstämmer detta med anledningen 
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till varför en del sjukvårdspersonal drar sig för att besöka patienterna som är smittade. 
Sjukvårdspersonalen uppgav i studien att de kände sig rädda för att bli smittade och ville likt 
familj och anhöriga inte besöka patienterna mer än nödvändigt. För de patienter som inte 
fick besök av familj eller anhöriga var den bristande uppmärksamheten mer påtaglig då 
sjukvårdspersonalen var patienternas enda möjlighet till social samvaro under tiden 
isolering. Enligt Eriksson (1991) är det i mellanvärlden och i mötet som människan kan ge 
uttryck för sin inre värld och skapa en gemensam värld med andra. Då det naturliga 
vårdandet sker genom mötet är det viktigt att sjukvårdspersonal tar sig tid för att möta 
patientens inre värld. I detta fall medför sjukvårdspersonalens handlande att patienterna 
inte får likvärdig vård som de patienter som vårdas på icke-isolerad avdelning. Enligt ICN 
(2014) ska sjuksköterskor ge patienter jämlik vård. Den etiska koden följdes inte på denna 
punkt vilket skapade ett vårdlidande. Enligt Eriksson (2015) benämns det lidande som 
uppstår i vårdsammanhang som vårdlidande och är något som i detta fall har uppkommit på 
grund av att sjukvårdspersonalen har försummat patienterna. Detta lidande hade kunnat 
undvikas om sjukvårdspersonalen hade vårdat i enlighet med de riktlinjer som anges i ICN:s 
etiska kod (2014).  

 
Det framkom att rutinerna kring isoleringen medförde att patienterna kände sig kränkta, 
ensamma och att de upplevde ett utanförskap. Enligt Eriksson (2015) är sjukdomslidandet 
kopplat till själva sjukdomen men även till behandlingen och de rutiner som tillhör 
sjukdomen. I detta fall var det skyddskläderna och skyddsrutinerna som medförde att 
patienterna upplevde ett sjukdomslidande. Sjukdomslidandet hade eventuellt kunnat lindras 
om sjukvårdpersonalen hade varit medvetna om hur patienterna upplevde 
isoleringsrutinerna. De hade då kunnat vara mer följsamma i vårdandet och i vissa fall 
kunnat undvika de situationer som fick patienterna att må dåligt. Enligt Eriksson (1991) kan 
relationen mellan människor verka helande om en gemensam förståelse kan uppnås. De 
patienter som var smittade uppgav att de kände sig smutsiga dels på grund av själva smittan 
men också på grund av att sjukvårdspersonalen bar skyddskläder vilket ökade känslan av att 
vara smutsig eftersom de inte kunde ta i patienterna utan skydd. Detta stärks i Seibert (2014) 
där även sjukvårdspersonal upplever att skyddskläderna medför en barriär i vårdandet av 
patienterna. De nämner också att känslan av närhet försvinner i det patientnära vårdandet, 
speciellt vid användandet av handskar. Detta skulle eventuellt kunna leda till att 
sjukvårdspersonal undviker att ge spontan vård till patienterna eftersom den inte kan ske lika 
spontant på grund av kläderna. Enligt Eriksson (2015) innebär ansning att den som vårdar 
rör vid patienten i samband med vårdandet och att detta får patienten att känna sig sedd och 
bekräftad. Om denna naturliga ansning faller bort kan det vara en förklaring till varför 
patienterna upplever skyddskläderna negativt och bidrar till att de upplever ensamhet och 
utanförskap. Eriksson (2015) nämner att känslan av ensamhet kan vara relaterad till att 
patienten känner sig som den ende av sitt slag.  
 
Enligt patienterna varierade användningen av skyddskläder och skyddsrutiner bland 
sjukvårdpersonalen. Detta står i strid med det som står angivet i Smittskyddslag (2004:168) 
där det anges att sjukvårdspersonal som arbetar med isoleringsvård ska arbeta för att skydda 
både smittade patienter men också de som är osmittade. Enligt SOFS (2015:10) ska 
sjukvårdspersonal följa de basala hygienrutiner som står angivna för att undvika att föra 
smittor vidare. Risken med att sjukvårdspersonalen inte följer de angivna riktlinjerna kan 
vara att säkerheten äventyras för isolerade patienter. Även personer utanför isolering kan 
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drabbas av sjukvårdspersonalens oaktsamhet då risken för smittspridning ökar. Subtemat 
Otillräcklig information skapar förvirring har vissa likheter med detta subtema. I båda 
framgår det att sjukvårdspersonal varierar både i framförande av information men även i 
följsamhet av skyddsrutiner. 

6.2 Metoddiskussion  

Vid val av ansats diskuterades till en början att utföra en så kallad mixad studie, en studie 
som innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning. Detta förslag valdes dock bort då en 
kvalitativ ansats var att föredra därför att den kan bidra med en djupare förståelse av hur 
människor upplever ett fenomen (Friberg, 2012a). I detta fall patienters upplevelser av 
isoleringsvård. Författarna valde en systematisk litteraturstudie som metod då en överblick 
över tidigare forskning kan erhållas. Som teoretisk referensram användes Katie Erikssons 
teorier om de olika lidandeformerna och hälsa. Lidande är en del av människans tillvaro och 
är därför intressant att använda. Patienternas välbefinnande kan påverkas på olika sätt i 
isoleringsvård. Därför är hälsa som teoretisk referensram intressant då det kan förklara hur 
patienterna förhåller sig till situationen. Eftersom syftet med examensarbetet var att beskriva 
patienters upplevelser passade en deskriptiv syntes beskriven av Evans (2002) bra då den 
lämpar sig för bearbetat kvalitativt material. En annan fördel är att den systematiskt följer de 
fyra steg som anges. Detta medför att det är enkelt att förstå och följa tillvägagångssättet vid 
utförande av analys.  

Enligt Friberg (2012c) utfördes först en inledande litteratursökning över det nuvarande 
forskningsområdet för att få en uppfattning om dess omfattning. Risken med att inte utföra 
en grundlig sökning av det nuvarande forskningsläget är att det kan vara svårt att hitta 
tillräckligt med material att grunda uppsatsen på. Det slutgiltiga syftet formulerades efter att 
sökningen hade genomförts och att det fanns artiklar att tillgå inom området. Databaserna 
CINAHL och PubMed var de som användes vid sökningarna. Sökningar utfördes i båda 
databaserna med samma sökordskombinationer men CINAHL var den databas som gav flest 
träffar och innehöll mer vårdvetenskaplig forskning.  
 
I början av sökprocessen var tanken att artiklarna inte skulle vara äldre än fem år gamla för 
att forskningen skulle vara så modern och aktuell som möjligt. Dock upptäcktes tidigt att det 
inte fanns tillräckligt med ny forskning inom det valda området. Efter att ha utfört en 
sökning på äldre artiklar och jämfört dessa med nyare årtal togs beslutet att även inkludera 
äldre artiklar från år 1999. Detta eftersom att forskningsresultaten inte skiljde sig märkbart 
trots årtal. Fulltextkolumnen användes för att försäkra att artiklarna fanns att tillgå. 
Artiklarna är av varierande ursprung från Frankrike, Kanada, Nya Zealand, Storbritannien, 
Sverige och USA. Ingen avsiktlig exkludering av länder har förekommit men de artiklar som 
fanns att tillgå och var intressanta för examensarbetet har alla ursprung från västvärlden.  
 
Enligt Polit och Beck (2012) innebär överförbarhet hur väl resultatet går att överföra till en 
annan kontext eller grupp. För att kunna skapa förutsättningar för överförbarhet bör urval, 
datainsamling och analysens tillvägagångssätt vara väl beskrivet i arbetet.  
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Resultatet i detta examensarbete bör vara överförbart till vuxna patienter i andra delar av 
västvärlden. Det är dock tveksamt om det går att överföra till andra delar av världen på grund 
av eventuella kulturella skillnader. Då lagarna gällande isoleringsvård varierar i diverse 
länder kan överförbarheten diskuteras. Även om författaren har åsikter om överförbarheten 
är det läsaren som avgör hur överförbart resultatet är.  
 
Pålitlighet innebär enligt Polit och Beck (2012) att studien ska kunna göras om och att 
samma eller liknande resultat ska kunna uppnås.  Pålitligheten är beroende av att författarna 
har beskrivit tillvägagångssättet och hur resultatet har framkommit. Att studiens resultat går 
att jämföra med liknande studiers resultat anser författarna bör stärka resultatets pålitlighet.  
  
Polit och Beck (2012) nämner att all forskning och alla studier som är baserade på tidigare 
bearbetat material på något vis är färgat av tidigare författares förförståelse. Då denna 
litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar vilket innebär att allt material som 
resultatet bygger på redan blivit bearbetat av tidigare författare. Även om författarna till detta 
examensarbete har använt sig av ett kritiskt förhållningssätt vid analys samt försökt att hålla 
sin förförståelse utanför finns ändå omedvetna tolkningar som påverkat resultatet. Enligt 
Polit och Beck (2012) är ett väl beskrivet tillvägagångssätt viktigt för studiens trovärdighet. 
Om arbetet är transparent kan läsaren enkelt följa författarnas tillvägagångssätt och 
tankegångar vilket minskar risken för spekulationer från läsarens sida.  
 
Enligt Östlundh (2012) är den egentliga artikelsökningen den del som tar mest tid vilket var 
något författarna upplevde under skapandet av detta examensarbete. Trots användning av 
nya sökord och olika kombinationer av dessa resulterade sökningarna ofta i återkommande 
artiklar. Detta medförde att det var svårt att få fram nya artiklar då forskningen inom 
området var mer begränsad än i början av sökprocessen. Enligt Östlundh (2012) är 
sekundärsökningar en effektiv metod, vilket innebär att artiklar hittas via andra artiklars 
referenslistor. Denna metod har använts till litteratursökningen och tre artiklar fanns att 
tillgå via denna metod och användes i analysen. 
 
Studier som innefattade patienter som vårdades i isoleringsvård inkluderades. Detta därför 
att ämnet annars skulle bli för brett då patienter kan känna sig isolerade av många olika 
orsaker. De artiklarna som exkluderades efter genomgång av abstracts var 
litteraturöversikter eftersom dessa inte var originalforskning och därmed inte primärkällor. 
Artiklar som inte hade genomgått peer-review exkluderades eftersom de inte hade genomgått 
någon vetenskaplig granskning. Artiklar som innehöll forskning baserad på patienter som var 
minderåriga (under 18 år) valdes bort. Detta eftersom barn i vissa fall inte har samma 
förmåga att uttrycka sig som vuxna. Även patienter som isolerades på grund av psykiska 
besvär exkluderades då detta inte var allmänsjuksköterskans område. 
 
För att kunna jämföra de utvalda artiklarnas kvalité bedömdes dessa enligt Friberg (2012b) 
kriterier. De artiklar som svarar på uppsatsens syfte bör kvalitetsbedömas för att kunna se 
om studierna svarar på de krav som krävs eller om de uppvisar brister. Fördelen med 
kriterierna var att de var lätta att förstå och att det var enkelt att se vad som skulle bedömas i 
artiklarna. Dock var en nackdel att det inte fanns några direkta gränser för vad som medförde 
att en artikel kunde bedömas vara av låg, medel eller hög kvalité vilket fick bedömas på egen 
hand. Såhär i efterhand kunde en annan mer preciserad bedömningsmetod ha används då 
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denna enbart är baserad på egna tolkningar. I uppsatsens slut presenteras 
bedömningskriterierna i Bilaga C.  
 
Att välja ut nyckelfynden visade sig vara ett tidskrävande moment. Efter att en författare 
hade valt ut relevanta nyckelfynd bytte författarna studier. Genom att detta gjordes 
minskades risken för att fynden skulle vara färgade av en persons förförståelse samt att det 
minskar risken att missa relevanta fynd. Att skriva in alla nyckelfynd i datorn var ett 
omfattande arbete som också tog lång tid.  Såhär i efterhand hade tid kunnat sparas om 
nyckelfynden hade kopierats från originalstudierna istället för att skrivas in manuellt i 
dokumentet. Vid översättning av nyckelfynden från engelska till svenska användes lexikon 
för att minimera risken för feltolkningar. När fynden hade översatts klipptes de ut och lades 
på ett bord. Detta ansåg båda författarna vara ett bra tillvägagångssätt eftersom en 
helhetsbild av nyckelfynden kunde skapas och enkelt kunde placeras om. Om ett 
datadokument enbart hade använts istället för de utklippta pappersfynden är en uppfattning 
att det hade tagit längre tid att få fram temana och subtemana. Att urskilja de övergripande 
temana var relativt enkelt men att urskilja nyckelfynden i de mer subtila subtemana var 
svårare. När författarna tyckte sig vara färdiga med subtemana kunde nya subteman 
uppfattas och denna process gjordes om ett flertal gånger innan det slutgiltiga resultatet. Att 
namnge de olika temana och subtemana var mer komplicerat än förväntat. För att temana 
och subtemanas innehåll skulle uppfattas rätt av läsaren diskuterade författarna fram och 
tillbaka och namngav sedan dessa med passande rubriceringar. För att fördjupa innehållet i 
de beskrivande texterna användes citat från originalstudierna. Författarna anser också att 
texten blir mer spännande när citat används eftersom läsaren kan komma närmare genom 
att de kan ta del av patienternas egna uttryck. 

6.3 Forskningsetisk diskussion   

Då uppsatsens resultat är baserat på forskning som utförts av andra personer än 
uppsatsförfattarna behöver forskningen som används i arbetet vara etiskt korrekt. För att 
undvika att forskningen i de vetenskapliga artiklarna ska ha genomförts på ett oetiskt vis har 
författarna till denna uppsats noggrant läst igenom artiklarna och sett att de har behandlat 
etiska frågor och att forskningsprocessen gått rätt till. Inga etiska problem har uppkommit 
under skapandet av uppsatsen. Det kan diskuteras huruvida det är etiskt korrekt att 
återanvända citat från originalartiklarna i detta examensarbete. Detta eftersom personerna 
som har blivit citerade inte har blivit tillfrågade om de får citeras även i detta examensarbete.  

7 SLUTSATSER  
Behovet av information visade sig vara betydande för patienternas förmåga att hantera de 
känslor som uppkom under isoleringsvården. Därför är det av stor vikt att 
sjukvårdspersonalen kommunicerar med patienterna och ser till att de får tillräcklig 
information så att de kan känna sig lugnare. Det framkom att patienterna upplevde 
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isoleringen olika men övervägande var att isoleringen upplevdes som begränsande och att de 
kände sig instängda. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen är uppmärksam på eventuella 
tecken på lidande för att kunna förebygga att det fortsätter. Omgivningen påverkade 
upplevelsen av isoleringen och om patienterna var sysselsatta upplevde de att tiden gick 
snabbare och lindrade ensamhet och tristess under vårdtiden. Patienterna upplevde att 
isoleringsrutinerna och skyddskläderna medförde att de kände sig ensamma och utanför. 
Sjukvårdspersonal bör eftersträva att vårda patienter med värdighet och respekt för att 
undvika att patienterna känner sig utsatta. På grund av att patienterna blir socialt 
begränsade i isoleringen är det viktigt att sjukvårdspersonalen inte uteblir från att besöka 
patienterna. Detta eftersom de utgör en betydande del av patienternas sociala stimulans.   

7.1 Kliniska implikationer  
Det framgick i resultatet att patienterna upplevde att informationen varierade beroende på 
vem av sjukvårdspersonalen de var i kontakt med. Ett förslag är att sjukvårdspersonalen får 
god utbildning i hur patienten bör informeras samt vad informationen ska innehålla. Om 
sjukvårdspersonalen besitter kunskap angående isoleringsvård och dess tillhörande 
behandling minskar risken för att informationen brister. Detta eftersom sjukvårdspersonalen 
vet hur de ska gå tillväga när de utövar sitt vårdade. I resultatet framgick även att det 
förekom brister i följsamheten av skyddsrutinerna. För att undvika att rutinerna brister bör 
sjukvårdspersonalen vara väl medvetna om smittoriskerna och själva betydelsen av 
skyddsrutinerna och varför de måste följas. I den vårdmiljö där isoleringsvård förekommer 
bör patienter som vårdas i isolering ha tillgång till stimulans och någon form av aktivitet. 
Dagens moderna teknologi möjliggör att patienter i isoleringsvård kan kommunicera med 
omvärlden på ett annat sätt än tidigare. Genom videosamtal och chatfunktioner kan 
patienterna både se och höra sina anhöriga och på detta sätt känna sig som en del av den 
sociala samvaron. Denna kontaktmöjlighet borde finnas tillgänglig för alla patienter i 
isoleringsvård.  

7.2 Förslag till framtida forskning  

Det finns för lite forskning gällande patienters upplevelser av isoleringsvård. Många av de 
tidigare studierna behandlade själva upplevelsen av smittan eller grundsjukdomen men inte 
tillräckligt om själva isoleringsupplevelsen. Det bör även utföras forskning som undersöker 
patienternas upplevelser om vad de anser att sjukvårdspersonal kan göra för att förbättra 
vårdandet. Om patienternas tankar angående vårdandet kan synliggöras kan 
sjukvårdpersonal bli medvetna om hur de kan arbeta för att patienternas upplevelse av 
isoleringsvård kan förbättras. Sjukvårdspersonalens egna åsikter och förslag om hur de kan 
förbättra vårdandet saknas och behöver utforskas.  

  

22 

 



 

REFERENSLISTA  

Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, W. (2010). Behind barriers: patient's perceptions of source 
 isolation for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).  Australian
 Journal of Advanced Nursing, 28(2), 53-59. 
 
Berterö, C. (1998). Transition to becoming a leukemia patient: or putting up barriers which
 increase patient isolation. European Journal of Cancer Care, 7(1), 40-46. 
 
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 

Codex (2015). Oredlighet i forskning. Hämtad den 15 september 2015 från
 http://codex.vr.se/etik6.shtml 

Cohen, M., Ley, C., & Tarzian, A. (2001). Isolation in blood and marrow transplantation.
 Western Journal of Nursing Research, 23(6), 592-609. 

Criddle, P., & Potter, J. (2006). Exploring patients’ views on colonisation with methicillin-
 resistant Staphylococcus aureus. British Journal of Infection Control, 7(2), 24-28. 

Edstedt, G., & Ransjö, U. (2015). Smitta och smittspridning: Vårdrutiner. I Vårdhandboken.
 Hämtad 12 september, 2015, från
 http://www.vardhandboken.se/Texter/Smittaochsmittspridning/Vardrutiner/ 
 
Ericson, E., & Ericson, T. (2009). Klinisk mikrobiologi. 4:e uppl. Stockholm: Liber  

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. 2:a uppl. Stockholm: Liber  

Eriksson, K. (1996). Hälsans idé. 2:a uppl. Stockholm: Liber  

Eriksson, K. (1991). Pausen: En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt.
 Stockholm: Liber  

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretative data synthesis of processed data.
 Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26.  

Evans, H., Shaffer, M., Hughes, M., Smith, R. Chong, T., Pelletier, D., & Pruett, T. (2003).
 Contact isolation in surgical patients: A barrier to care?. Surgery, 134(2), 180–188.
 doi:10.1067/msy.2003.222  

Friberg, F. (2012a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ
 forskning. I F. Friberg, (Red.), Dags för uppsats-vägledning för litteraturbaserade
 examensarbete (ss. 121-132). Lund: Studentlitteratur 

23 

 



 

Friberg, F. (2012b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats:
 vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 133-143). Lund:
 Studentlitteratur  

Friberg, F. (2012c). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg, (Red.), Dags för
 uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbete (ss. 37-46). Lund:
 Studentlitteratur 
 
Furuno, J. P., Krein, S., Lansing, B., & Mody, L. (2012). Health care worker opinions on use
 of isolation precautions in long-term care facilities. American Journal of Infection
 Control, 40(3), 263-266. doi:10.1016/j.ajic.2011.03.019 

Gammon, J. (1998). Analysis of the stressful effects of hospitalisation and source isolation on
 coping and psychological constructs. International Journal of Nursing Practice,
 4(2), 84-96.  

Guillemin, I., Marrel, A., Lambert, J., Beriot-Mathiot, A., Doucet, C., Kazoglou, O.,    
              Luxemburger, C., Reygrobellet, C., & Arnould, B. (2014). Patients’ experience and 
              perception of hospital-treated clostridium difficile infections: a qualitative study.  
              The Patient: Patient-Centered Outcomes Research, 7(1), 97-105. doi:10.1007/s40271- 
              013-0043-y 

SFS (1982:763). Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 19 februari, 2016, från Riksdagen
 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Halso-och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 
 
International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk
 sjuksköterskeförening, Övers. Rev. utg). 

Hämtad den 7:e mars 2016 från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-
vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 
 

Knowles, H.E. (1993). The experience of infectious patients in isolation. Nursing Times,
 89(30), 53-56. 

Larsson, L. & Åhrén, C. (2014). Multiresistenta bakterier: Spridning i vården. Hämtad 12:e
 september, 2015, från http://www.vardhandboken.se/Texter/Multiresistenta
 bakterier/Spridning-i varden/ 
 
Lupión-Mendoza, C., Antúnez-Domínguez, M. J., González-Fernández, C., Romero-Brioso,
 C., & Rodriguez-Bano, J. (2015). Effects of isolation on patients and staff. American
 Journal of Infection Control, 43(4), 397-399. doi:10.1016/j.ajic.2015.01.009 

Newton, J., Constable, D., & Senior, V. (2001). Patients' perceptions of methicillin-resistant
 Staphylococcus aureus and source isolation: a qualitative analysis of source-isolated
 patients. Journal of Hospital Infection, 48(4), 275-280.  

24 

 



 

Pacheco, M., & Spyropoulos, V. (2010). The experience of source isolation for Clostridium
 difficile in adult patients and their families. Canadian Journal of Infection Control,
 25(3), 166-174. 

Patientlag (2014:821). Hämtad den 19:e februari 2016 från
 https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sf
 _sfs-2014-821/#K3 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence for
 Nursing Practice (9th ed.), Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins.  

Seibert, D. J., Gabel Speroni, K., Kyeung Mi, O., DeVoe, M. C., & Jacobsen, K. H. (2014).
 Preventing transmission of MRSA: A qualitative study of health care workers'
 attitudes and suggestions. American Journal of Infection Control, 42(4), 405-411.
 doi:10.1016/j.ajic2013.10.O08 

Semmelweis, I. (1861). Etiology, concept, and prophylaxis of childbed fever. Översatt och
 editerad av Carter, KC. Madison, WI: University of Wisconsin Press 
 
SFS (2004:168). Smittskyddslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 10
 september, 2015 från
 http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smi
 ttskyddslag-2004168_sfs-2004-168/#K5 

Skyman, E., 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(1),101-107. doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00692.x 

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Hämtad den 15:e september, 2015 från
 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-5-10 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006). 13. Uppl. Stockholm: Svenska
 Akademien    

Tecchio, C., Bonetto, C., Bertani, M., Cristofalo, D., Lasalvia, A., Nichele, I., & Pizzolo, G.
 (2013). Predictors of anxiety and depression in hematopoietic stem cell transplant
 patients during protective isolation. Psycho-Oncology, 22(8), 1790-1797.
 doi:10.1002/pon.3215 

Vinski, J., Bertin, M., Sun, Z., Gordon, S. M., Bokar, D., Merlino, J., & Fraser, T. G. (2012).
 Impact of isolation on hospital consumer assessment of healthcare providers and
 systems scores: is isolation isolating?. Infection Control & Hospital Epidemiology,
 33(5), 513-516.doi:10.1086/665314 

Webber, K. L., Macpherson, S., Meagher, A., Hutchinson, S., & Lewis, B. (2012). The impact
 of strict isolation on MRSA positive patients: an action-based study undertaken in a
 rehabilitation center. Rehabilitation Nursing, 37(1), 43-50. doi:10.1002/RNJ.00007 

25 

 



 

Örtqvist, Å. (2004). Modern sjukvård kräver välfungerande infektionskliniker:
 Smittsamma patienter måste kunna isoleras och basala hygienrutiner följas.
 Läkartidningen, 101(39), 2980-2982. 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning
 för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 57-79). Lund: Studentlitteratur   
 

 

 

26 

 



 

 

BILAGA A ARTIKELMATRIS 

Författare, 
årtal, tidsskrift 
och land samt 

kvalitet  

Titel  Syfte Metod & urval  Resultat 

Barratt, R., 
Shaban, R., & 
Moyle, W.  (2010) 
 
Australian 
Journal of 
Advanced 
Nursing.  
 
Australien & Nya 
Zealand  

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

Syftet är att 
utforska patienters 
upplevelse av att 
vara isolerade på 
grund av MRSA på 
ett sjukhus i Nya 
Zealand. 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Medvetet urval på 10 
st vuxna patienter 
(över 18 år) som var 
koloniserade med 
MRSA-viruset.  
Analysen utförd 
enligt van Manen där 
liknande meningar i 
intervjuerna bildade 
teman. 
 
 

Patienterna upplevde det 
både socialt och fysiskt 
påfrestande att vara 
isolerade. En känsla av att 
vara övergiven när 
anhöriga inte kom och 
hälsade på. Ansåg att 
isolering var nödvändigt 
för att inte smitta andra. 
Smittan medförde en 
fysisk och psykisk barriär 
mellan sjukvårdspersonal 
och patient.  

Campbell, T. 
(1999).  

Journal of 
Advanced 
Nursing.  

England   

 

Feelings of 
oncology 
patients about 
being nursed in 
protective 
isolation as a 
consequence of 
cancer 
chemotherapy 
treatment. 

Syftet är att 
undersöka 
cancerpatienters 
upplevelser av att 
vårdas i isolering 
som en konsekvens 
av kemoterapi.  

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Ett urval på 5 st 
patienter över 18 år 
som genomgått 
kemoterapi. 
En jämförande 
analys av 
datamaterialet 
utfördes som sedan 
utformade teman. 

I resultatet framkom fyra 
teman som behandlade 
patienternas upplevelse 
av själva isoleringen: Att 
vara instängd, att hantera 
situationen, att vara 
ensam och att behålla 
kontakten med världen 
utanför. Även fyra teman 
som behandlar 
patienternas upplevelse 
av sjukdomen framkom.  

Cohen, M., Ley, 
C., & Tarzian, A. 
(2001).  

Western Journal 
of Nursing 
Research. 

 USA 

Isolation in 
blood and 
marrow 
transplantation. 

Syftet är att 
beskriva patienters 
upplevelser av att 
vara isolerade på 
grund av 
benmärgs-
transplantation.  

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  Ett urval 
på 20 st benmärgs-
transplanterade 
patienter (28-65 år). 
Materialet 
analyserades enligt 
ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt 
perspektiv enligt van 
Manen.  

I resultatet framkom att 
patienterna upplevde sig 
fysiskt avskärmade från 
den yttre världen och 
kände sig ensamma. De 
flesta patienterna 
upplevde att det var 
krävande att vara ifrån 
familj och vänner.  
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Criddle, P. & 
Potter, J. (2006) 
 
British Journal of 
Infection Control. 
 
England  
 
 

Exploring 
patients’ views 
on colonisation 
with 
meticillin-
resistant  
Staphylococcus 
aureus. 

Syftet är att 
beskriva hur MRSA 
påverkar patienten 
och hur patienten 
upplever detta.  

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Ett medvetet urval 
på 14 st MRSA-
smittade patienter 
(18-93 år). 
Materialet 
analyserades genom 
ett fenomenologiskt 
tillvägagångsätt.  

I resultatet framkom det 
att vissa patienter 
upplevde att isoleringen 
var bra då de fick 
tillfriskna i lugn och ro. 
Andra upplevde 
isoleringen negativ. De 
kände sig utanför och 
upplevde sig som fångar i 
sina rum.  
 

Guillemin, I. 
Marrel, A. 
Lambert, J. 
Beriot-Mathiot, A. 
Doucet, C. 
Kazoglou, O. 
Luxemburger, C. 
Reygrobellet, C & 
Arnould, B. 
(2014) 
 
The Patient: 
Patient-Centered 
Outcomes 
Research. 
 
Frankrike 
 

Patients’ 
Experience and 
Perception of 
Hospital-treated 
Clostridium 
difficile 
infections: a 
Qualitative 
study. 

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
uppleveser av 
sjukhusrelaterad 
clostridium difficile 
infektion.  
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ ansats. 
Semi strukturerade 
intervjuer.  Ett urval 
på 24 st patienter 
smittade med 
clostridium difficile 
(41-91 år).  
Tematisk analys av 
varje transkribering 
från intervjuerna. 
 
 

I studien framgick det att 
det fanns både positiva 
och negativa aspekter av 
isolering. Patienterna 
förstod syftet i att isoleras 
och få vara i ensamsal 
vilket de var tacksamma 
för. Den negativa 
aspekten var 
försiktighetsåtgärderna 
gällande besök från 
anhöriga och rädslan för 
clostridium difficile 
infektionen.  
 

Knowles, H.E. 
(1993).  
 
 
Nursing Times.  
 
 
England 

The experience 
of infectious 
patients in 
isolation.  

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
upplevelser av att 
vara isolerade på 
grund av infektion.  

Kvalitativ ansats.  
Djupintervjuer.  
Bekvämlighetsurval 
av 8 st patienter med 
varierande smittor 
(21-85 år).   
Analysen baserades 
på teman som utgick 
från deltagarnas 
upplevelser.  
 

I studien framkom att 
patienterna upplevde sig 
instängda. De upplevde 
också att det var svårt att 
få social kontakt. De 
kände sig ensamma och 
bortglömda.  

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

Journal Of 
Hospital 
Infection.  

England   

Patients' 
perceptions of 
methicillin-
resistant 
Staphylococcus 
aureus and 
source isolation: 
a qualitative 
analysis of 

Syftet är att 
undersöka MRSA-
smittade patienter 
och deras 
upplevelser av 
isolering.  
 
 
 
 

Kvalitativ ansats.  
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Ett urval av 19 st 
MRSA-smittade 
patienter (44-87 år) 
Analysen utgick från 
innehållsanalys.   
 
 

Patienternas upplevelser 
om MRSA och att vårdas i 
isolering. Patienternas 
förståelse för MRSA var 
bristfällig. Det hade 
svårigheter att förstå 
syftet med rutinerna kring 
isoleringen även fast de 
erhållit information.  
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source-isolated 
patients. 

 
 

 

Pacheco, M., & 
Spyropoulos, V. 
(2010).  

Canadian 
Journal of 
Infection Control.  

Kanada 

The experience 
of source 
isolation for 
Clostridium 
difficile in adult 
patients and 
their families.  
 

Syftet är att 
undersöka 
upplevelsen av 
isolering för 
clostridium difficile 
positiva patienter 
och deras familjer.  
 

Kvalitativ ansats.  
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Bekvämlighetsurval 
av 5 st patienter 
smittade med 
clostridium difficile 
och 5 st respektive 
familjemedlemmar, 
en till varje patient 
(52-80 år).  
Analysen utgick från 
Colaizzi´s metod.  
 

Beskriver patienternas 
och 
familjemedlemmarnas 
upplevelser av att 
vårdas/ha en anhörig som 
vårdas i isolerat rum på 
grund av clostridium 
difficile-smitta.  

Skyman, E., 
Thunberg 
Sjöström, H & 
Hellström, L. 
(2009).  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
 
Sverige 
 
 

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

Syftet är att erhålla 
ökad kunskap 
gällande patienters 
upplevelse av att 
ådra sig MRSA 
under 
sjukhusvistelsen 
och sedan bli 
isolerade.   

Kvalitativ ansats 
Djupintervjuer.  
Ett urval av 6 st 
MRSA-smittade 
patienter (35-76 år).  
Analysen utgick från 
intersubjektiv 
analys.   
 

De upplevde isoleringen 
som traumatisk men 
accepterade den då de 
inte ville föra smittan 
vidare till andra.  
Patienterna upplevde inte 
att de fick rehabilitering 
på samma villkor som 
andra patienter samt brist 
på information. De kände 
sig sårbara på grund av 
negativa reaktioner från 
den sociala omgivningen.  

Webber, L, 
Kristine., Mac 
Pherson, S., 
Meagher, A., 
Hutchinson, S & 
Lewis, B. (2012) 
 
Rehabilitation 
Nursing. 
 
Kanada 
 

The Impact of 
Strict Isolation 
on MRSA 
Positive 
Patients: An 
Action-Based 
Study 
Undertaken in a 
Rehabilitation 
Center 

Syftet är att få 
insikt hos patienter 
med MRSA för att 
få en ökad 
förståelse för 
patienters 
upplevelse av att 
vara MRSA bärare 
och om hur det är 
att isoleras.  

Kvalitativ ansats.   
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Ett urval av 9 st 
MRSA-smittade 
patienter (30-70 år).  
Analysen utgick från 
innehållsanalys.  
  

Patienterna upplevde 
negativa känslor i och 
med MRSA diagnosen och 
att isoleras. Somliga av 
patienterna upplevde att 
isolering var överflödigt.  
Patienterna ansåg att 
sjukvårdspersonalen 
skulle vara ansvariga att 
informera anhöriga och 
besökare om MRSA.  
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BILAGA B SÖKMATRIS 

Databas  Sökord  Antal 
träffar  

Använda artiklar (totalt 10) 

CINAHL 
Plus peer 
review and 
full text  

Isolation AND 
Patient attitudes 

128  2  
Barratt, Shaban & Moyle (2010). 
Skyman, Thunberg Sjöström & 
Hellström, (2009) 
(varav 2 artiklar hittades via en av 
föregående artiklars referenslista) 
Criddle & Potter (2006) och Knowles 
(1993) 

CINAHL 
Plus peer 
review and 
full text 

Isolation AND 
patient attitudes 
AND cross 
infection 

22 1  
Pacheco & Spyropoulos (2010) 

CINAHL 
Plus peer 
review and 
full text 

Patient isolation 
AND methicillin-
resistant 
staphylococcus 
aureus AND 
interviews 

5 1 
Webber, Mac Pherson, 
Meagher,Hutchinson & Lewis (2012) 

CINAHL 
Plus peer 
review and 
full text 

Infection control 
AND patient 
isolation AND 
psychosocial 
factors AND cross 
infection  

20  1  
Newton, Constable & Senior (2001) 

CINAHL 
Plus peer 
review and 
full text 

Bone marrow 
transplantation 
AND patient 
isolation 

42 1  
Cohen, Ley & Tarzian (2001) 
(varav en artikel hittades via 
föregående artikels referenslista) 
Campbell (1999)  

PubMed 
tillgänglig på 
CINAHL 
men fanns ej 
länkad 

Clostridium 
difficile AND 
adult AND 
hospitalization 
AND perception 
AND qualitative 
research 

1 1  
Guillemin m.fl. (2014)  
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BILAGA C KVALITETSBEDÖMNING 

Detta underlag enligt Friberg (2012) är det som använts vid kvalitetsbedömningen av 
artiklarna.  

• Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur argumenterar författarna? 
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