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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Det är smittämnets art, överlevnadsmöjligheter, mängd, aktuella smittvägar 

och mottagligheten hos individen som ligger till grund för hur en patient 

vårdas. För att förstå hur patienterna upplever sin situation är det av betydelse 

att sjuksköterskan kan leva sig in i patientens upplevelse av isoleringen. Det är 

sjuksköterskans ansvar att förmedla trygghet så patienten inte blir generellt 

isolerad, utan upplever sig bemött och behandlad utifrån sina behov. 

Syfte:  Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelse av 

isolering inom slutenvården. 

Metod: Detta examensarbete är en litteraturöversikt där resultatet baseras på 13 

vetenskapliga studier. Alla studier var av kvalitativ design med undantag av 

en, som hade både kvalitativ och kvantitativ design. Kvalitativa studier 

användes för att kunna beskriva patienternas upplevelse av fenomenet. 

Studierna valdes efter urvalskriterier, översattes till svenska och granskades 

kritiskt. 

Resultat: Presentationen av patienternas upplevelse av isoleringen görs utifrån 

rubrikerna: instäng från omvärlden: Instängd från omvärlden; instängd och 

begränsad, avskild och ensam, bortglömd och övergiven; Att förstå varför; 

betydelse av information, förståelse av isolering och barriärvård; Längtan 

efter andra; se mig, hör mig; glöm mig inte samt Hur gör jag nu?; förmågan att 

överleva.  

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån begreppet livsvärld med fokus på den begränsning 

som isoleringen innebär, bemötandet av personalen samt de sociala 

relationernas betydelse för patienternas upplevelse av sin tid i isolering.  

Nyckelord: Isolering, patient, upplevelse 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

It is the nature of the infectious agent, survival, abundance, current pathways 

and the susceptibility of the individual which is the basis for how a patient is 

cared for. In order to understand how patients perceive their situation, it is 

important that the nurse can live into the patient's sense of isolation. It is the 

nurse´s responsibility to provide security so the patient does not become 

generally isolated. The patient should feel addressed and treated according to 

his or her needs. 

 

Aim: The aim of this thesis was to describe patients ' experience of isolation in 

closed hospital car. 

 

Methods: This thesis is a literature overview where the outcome is based on the 13 

scientific studies. All studies were of high-quality design with the exception 

of one, who had both qualitative and quantitative design. Qualitative studies 

were used to describe patients ' experience of the phenomenon. The studies 

were selected according to selection criteria, was translated into Swedish and 

assessed critically. 

 

Results: Presentation of patients ' experience of isolation is made based on the 

headings: The descent from the outside world; trapped and confined, isolated 

and lonely, neglected and abandoned; To understand why; importance of 

information, understanding of isolation and barrier protection; Longing for 

others; see me, hear me; forget me not and what do I do now?; the ability to 

survive. 

 

Discussions: The results are discussed based on the concept of living world with a focus on 

the limitation that the isolation means, treatment of staff, and the social 

relations with patients ' experience of his time in isolation. 

 

Keywords: Isolation, patient, experience  
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1. Inledning 

Isoleringsvård har blivit allt vanligare på slutenvårdsavdelningar i Sverige på grund av den 

ökade förekomsten av resistenta bakterier samt akutsjukhusens ökade belastning. Det globala 

samhället vi lever i bidrar även till en ökad smittspridning då vi reser och vistas i främmande 

miljöer men även olika länders restriktioner gällande antibiotikaanvändning samt 

hygienrutiner vid sjukhusvård. I länder, bland annat Sverige, med låg tolerans för 

smittspridning innebär det en automatisk screening av alla patienter som söker sjukhusvård. 

De som bedöms utgöra en risk för smittsamma sjukdomar vårdas därför i isolering även om 

smittsamheten inte är bekräftad, detta för att agera i förbyggande syfte och minska 

smittspridningen.  

 Under sjuksköterskeutbildningen, främst under praktiken, har vi kommit i kontakt med 

sjukdomar och tillstånd som kräver isoleringsvård. Detta medförde att vi ställde oss frågan 

hur det upplevs av patienterna att vårdas på enkelrum med stängd dörr, kanske utan besökare 

och oro över sin sjukdom/tillstånd? Vad kan underlätta då en patient tvingas till vård isolerade 

från andra patienter? Finns det några fördelar? Vad upplevs som svårast för patienterna?   

2. Bakgrund   

2.1 Isolering – Då och nu 

Redan under antiken var smittsamma sjukdomar fruktade (Gould, 2009). Rädslan för dessa 

smittsamma sjukdomar såsom lepra och pesten gjorde att den sjuka individen avskärmades 

från allmänheten, isolerades. Denna åtgärd fortsatte under biblisk tid ända fram till 

medeltiden. Exempelvis isolerades fartygsbesättning, last och passagerare under 40 dagar om 

de kom från medelhavshamnar med epidemiska sjukdomar eller om ovanliga sjukdomar bröt 

ut på fartyget (Gammon, 1999).  

 Det var först när Florence Nightingale ansåg att det var mer troligt att infektioner spreds 

via kontakt med kroppsvätskor än av miljömässiga källor som försiktighetsbarriärer skapades. 

Med dessa försiktighetsbarriärer skulle därmed risken för smittspridning kunna minskas 

(Gould, 2009). Isoleringsprinciperna utvecklades enligt Gammon (1999) under århundradena 

allt eftersom smittämnena och smittvägarna av de epidemiska sjukdomarna blev upptäckta. 

År 1877 användes isoleringshyddor vilka utvecklades till isoleringssjukhus under 1940-talet. 

Vid 1950-talet hade barriärvård enligt Gould (2009) blivit en rutinåtgärd för att hindra 

infektionsspridning inom hälso- och sjukvården. Under 1960-talet infördes enligt Gammon 

(1999) isolering på vårdavdelningar. Riktlinjer för isoleringstekniker publicerades år 1970 i 

USA. 
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 Gould (2009) skriver vidare att den ökade medicinska kunskapen om smittspridning och 

implementeringen av försiktighetsbarriärer minskade behovet av isolering. De 

antibiotikaresistenta bakterierna ökade dock samtidigt på sjukhusen vilket gjorde att 

isoleringsvården återigen var en aktuell åtgärd för att förhindra smittspridning.  

 Idag används försiktighetsbarriärer, basala hygienrutiner, som rutin i allt vårdarbete 

(Socialstyrelsen, 2006-123-12). Isolering används enligt Gould (2009) numer som ett 

komplement till dessa rutiner för att förhindra smittspridning av klassiska smittsamma 

sjukdomar såsom tuberkulos och meningit. Isolering används även för att förhindra spridning 

av vårdrelaterade infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier såsom MRSA 

(Gould, 2009).   

2.2 Definition av isolering 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) betyder ordet isolering inom hälso- och sjukvård ett 

skydd mot infektionsspridning genom att en person som är smittbärare eller har en smittsam 

sjukdom omhändertas på ett sätt så att andra inte smittas. Så kallad omvänd isolering kan i 

vissa fall användas då patienter behöver skyddas från smitta, till exempel patienter med 

nedsatt immunförsvar (NE.se, 2012)   

 I den nationella handlingsplanen för multiresistenta bakterier i svensk hälso- & sjukvård 

(2005) beskrivs isoleringsvård inom slutenvården som ett komplement till basala 

hygienrutiner. Isoleringsvård innebär att en patient som utgör en smittorisk för andra, eller 

som själv behöver skyddas mot smitta från andra patienter under sjukhusvistelsen innehar ett 

eget rum med egen toalett och dusch (SRGA, 2005).   

 Om en patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte frivilligt är beredd att isoleras och 

underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridningen, eller om patienten 

inte följer de förhållningsregler som har beslutats får patienten enligt smittskyddslagen 

(2004:168) även isoleras mot dess vilja om dessa kriterier är uppfyllda.  

2.3 Isoleringsformer 

Det är smittämnets art, överlevnadsmöjligheter, mängd, aktuella smittvägar och 

mottagligheten hos individen som ligger till grund för hur en patient vårdas (SRGA, 2005). 

Sprids infektionen via fysisk kontakt, droppar, aerosoler, eller blod ser åtgärderna för 

förhindrande av smittspridning olika ut. Risken för infektion varierar även beroende på vilken 

typ av vårdmiljö patienten vårdas i. Infektionsrisken är störst inom intensivvård, 

brännskadevård, transplantation och onkologi/hematologi. Vård på enkelrum, eller enkelrum 
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med förrum eller sluss kan därför bli aktuellt (Socialstyrelsen, 2006-123-12). De bästa 

förutsättningarna för isoleringsvård finns enligt Ericson & Ericson (2009, sid. 271) på 

infektionsklinik där lokalerna är utformade för just den typen av vård samt att personalen är 

tränade för denna vårdform och vana vid rutinerna.   

 Isolering på enkelrum med egen toalett och dusch används när patienten är bärare av 

multiresistenta bakterier såsom MRSA, VRE och ESBL men även i väntan på provsvar efter 

odling av multiresistenta bakterier. Även när patienter kan förorena omgivningen med 

kroppsvätskor såsom; diarré, öppna sår med blodsmitta, infekterade sår med riktigt sekret och 

sekundärinfekterade eksem ska de vårdas på enkelrum med egen toalett och dusch (SRGA, 

2005).  

 Patienter som har exponerats för samma typ av smitta kan enligt Ericson & Ericson (2009) 

även vårdas på samma rum men endast av vissa personer i personalgruppen. Denna vårdform 

kallas kohortvård. Kohortvård är den lägsta renlighetsgraden av isolering och innebär att 

personalen inte deltar i det allmänna arbetet på avdelningen med andra patienter, utan endast 

tar hand om dessa patienter. Åtgärden används vanligen vid utbrott av virusorsakade 

gastroenteriter (sid. 367-369).   

 Enkelrum med stängd dörr, eventuellt även sluss ska användas när patienter har infektioner 

som kan spridas med luften såsom tuberkulos och infekterade eksem. Patienter med smittsam 

lungtuberkulos ska däremot vårdas på enkelrum utan återcirkulation av luften. Enkelrum med 

särskild ventilation och sluss används för patienter med vattkoppor och mässling om 

medpatienter inte är immuna eller har stora brännskador (Socialstyrelsen, 2006-123-12), men 

även när det finns en högre risk för smittspridning än normalt hos patienter med 

multiresistenta bakterier, såsom vid MRSA i utbredda öppna sår eller hudlesioner av 

brännskador, psoriasis eller eksem, samt vid VRE hos patienter med diarré (SRGA, 2005). 

 Infektionskänsliga patienter med mycket lågt antal vita blodkroppar ska vårdas på 

enkelrum med filtrerad tilluft vilket innebär den högsta graden av renlighet vid isolering 

(Socialstyrelsen, 2006-123-12). 

2.4 Riktlinjer, rutiner och författningar/lagar  

 Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga smitta och smittspridning (Socialstyrelsen, 

2005-105-1). Detta innebär att sjuksköterskan har skyldighet att följa gällande författningar, 

rutiner och riktlinjer såsom exempelvis Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom 

hälso- och sjukvård (SOSF, 2007:19). Vid all direktkontakt med patienter såsom 

undersökningar, behandling och vård ska dessa rutiner tillämpas för att begränsa 
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vårdrelaterade infektioner. Rutinerna innebär att arbetsdräkten ska vara kortärmad, bytas 

dagligen eller vid behov, händer och underarmar ska vara fria från ringar, armband och 

klockor samt desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel före och efter varje 

patientkontakt samt innan och efter användning av handskar. Händerna ska vid synligt smuts 

och vid gastroenterit tvättas med flytande tvål och vatten innan desinfektion. Händerna ska 

vara torra innan desinfektion görs. Vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat 

biologiskt material ska engångsförkläde eller skyddsrock samt handskar användas. 

Skyddshandskar tas av direkt efter utförd åtgärd och ska bytas mellan olika arbetsmoment 

(SOSF, 2007:19) 

 Enligt Gould (2009) är god handhygien är den första barriären för att minska spridning av 

infektioner. Engångsförkläden och handskar är rekommenderade för nära patientkontakt när 

kropp och händer kan komma att bli kontaminerade. Blod och kroppsvätskor ska alltid 

beaktas som potentiella källor till infektion. Även vassa föremål ska hanteras på ett säkert sätt 

för att undvika sticktillbud och därmed infektion. Att förstå infektionskedjan är väsentligt för 

att kunna sätta in rätt åtgärder och rätt nivå av isolering (Gould, 2009).  

2.5 Omvårdnad vid isolering 

Sjukvården ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och 

sjukvårdspersonalen. Enligt Socialstyrelsen (2005-105-1) är sjuksköterskans ansvarsområde 

omvårdnad, vilket innebär att tillgodose patientens basala och specifika fysiska-, psykiska-, 

andliga-, sociala- samt kulturella omvårdnadsbehov. För att detta ska vara möjligt krävs det 

att sjuksköterskan utgår från patientens upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sin livssituation 

och vårdandet (Björck & Sandman, 2007). Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsen (2005-

105-1) även ha förmågan att kunna kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

I sjuksköterskans ansvarsområde ingår även att informera och undervisa samt att förvisa sig 

om att patienter och närstående förstått redan given information. En nödvändighet för denna 

kommunikation är vårdrelationen vilken ofta betraktas som kärnan i omvårdnaden (Björck & 

Sandman, 2007) 

 Vårdrelationen karaktäriseras enligt Berg & Danielson (2007) av att vara bunden till tid 

och rum där sjuksköterskan lovar patienten vård. Det är en process i ett unikt möte som 

påverkar både patienten och sjuksköterskan, och som också har betydelse för bekräftelse på 

ett sätt som ger stöd för hälsa och välbefinnande. För att en vårdrelation ska kunna utvecklas 

anser Halldorsdottir (2008) att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda. Det krävs att 
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sjuksköterskan är genuint intresserad av patienten som både person och patient, kompetent 

med nödvändiga färdigheter för omvårdnad samt ha en kombination av professionell kunskap 

och erfarenhet. Genom att patienterna upplevde sjuksköterskan som omsorgsfull, kompetent 

och klok skapades tillit, och därmed en vårdrelation. 

 Vårdrelationen är dock asymmetrisk eftersom maktbalansen är ojämn då patienten är 

beroende av vårdarens professionella kunskap och omsorg, till skillnad från en 

vänskapsrelation där båda är jämlika (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg 2003 

sid. 47; Gedda 2006, sid. 106) Ansvaret för vårdrelationen och den positiva upplevelsen av 

den ligger därmed hos vårdaren (Dahlberg et al. 2003, sid. 47). 

 Andreassen, Hägeland & Wilhelmsen (2002) skriver att det är sjuksköterskan ansvar att 

förmedla en trygghet så att patienten inte blir generellt isolerad, utan upplever sig bemött och 

behandlad utifrån sina behov. Viktigt är att vårdarna tillämpar rutinåtgärder på samma sätt så 

att patienten slipper känna oro och frustration över att personal använder olika 

skyddsutrustning eller att den används på olika sätt. Patienten blir hela tiden påmind om att de 

bär på en smittsam sjukdom genom att vara instängd på enkelrum, ha egna speciella tvätt- och 

avfallssäckar på rummet samt rengöringsmedel men även genom personalens skyddskläder. 

Proceduren över hur skyddskläderna används får därmed inte utgöra ett hinder i 

omvårdanden, den ska alltså inte få patienten att uppleva sig som ”pestsmittad” (sid. 1100-

1101). 

 Andreassen et al. (2002) skriver vidare för att förstå hur patienterna upplever sin situation 

är det av betydelse att sjuksköterskan kan leva sig in i patientens upplevelse av isoleringen. 

Inlevelsen kan medföra bättre observation över patientens problematik och därmed större 

förmåga att sätta in relevanta åtgärder för problemen (sid. 1102). 

  I studien av Gammon (1998) beskrivs och bekräftas att den psykologiska effekten av att 

vårdas i isolering orsakade ökade ångestkänslor samt att patienterna drabbades oftare av 

depression än de som vårdades på en vårdavdelning utanför isolering. Detta bekräftas av 

Andreassen et al. (2002) genom att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på eventuella 

psykiska förändringar hos patienten då patienten kan utveckla en psykos på grund av 

isoleringen (sid. 1102). 

3. Problemformulering 

Smittsamma sjukdomar har genom tiderna alltid varit fruktade och bidragit till att den sjuke 

har isolerats från andra människor. De dåtida isoleringsformerna har förändrats genom ökad 

medicinsk kunskap om smittämnena och dess smittvägar. Idag används basala hygienrutiner 
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som rutin inom all sjukvård och isoleringen används som ett komplement till dessa rutiner. 

Beroende av isoleringens orsak innebär den ett skydd från att smittas eller för att skydda 

andra från att smittas. Det är smittämnets art, överlevnadsmöjligheter, mängd, aktuella 

smittvägar och mottagligheten hos individen som ligger till grund för hur en patient vårdas. 

Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga smitta och smittspridning där förståelsen för 

infektionskedjan är av betydelse för att kunna upprätthålla rätt nivå av isolering. 

 Sjuksköterskans roll är av betydelse för att en vårdrelation ska kunna upprättas vilken kan 

ha betydelse för hur patienten upplever sin isolering. Att sjuksköterskan kan leva sig in i 

patientens situation ger en ökad förståelse för patientens upplevelse. Detta medför en större 

förmåga att försöka sätta in åtgärder som kan underlätta den problematik som isoleringen kan 

skapa för patienterna. 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av isolering för att förhindra smitta 

och smittspridning inom slutenvården. 

5. Teoretisk referensram 

Vi har valt att använda oss av begreppet livsvärld för att förstå patientens upplevelse av att 

vårdas i isolering. 

 I Att förstå vårdvetenskap (2003) beskriver Dahlberg et al. att vårdvetenskapen ska utgå 

ifrån att det alltid är patientens perspektiv som ska ha företräde och alltid måste bejakas. Det 

innebär att utgångpunkten inom vårdandet ska ses utifrån patientens perspektiv på sin hälsa 

och sin vård (sid. 17). Dahlberg & Segesten (2010) menar att det är patienten som är den 

centrala punkten i vårdandet och att patientperspektivet innebär att se och förstå patienten som 

expert. Även då patienter inte innehar den professionella kunskapen som vårdare har så ska 

patienterna ses som experter på sig själva, då det är bara de och ingen annan som kan säga hur 

det är och upplevs för just honom eller henne (sid. 103-104).   

 Dahlberg et al. (2003) beskriver att inom vårdvetenskapens ontologiska antaganden så är 

det av central betydelse att människan ska ses som en helhet där vi inte kan separera psyke, 

själ/ande och kropp från varandra. För att tydliggöra patientperspektivet kan begreppen 

livsvärld, subjektiv kropp, lidande/välbefinnande och vårdrelation användas (sid.17-18). Med 

livsvärldsperspektivet menar Dahlberg et al. (2003) att en människas dagliga tillvaro och 

vardagsvärld uppmärksammas genom att se, förstå, beskriva samt analysera hela eller delar av 

världen som den upplevs av människan. Livsvärldsteorin bygger på ett samspel mellan både 
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människan och världen utan fokus på bara det ena eller det andra. Den betonar även 

människans upplevelser och erfarenheter genom att den är den verklighet som vi dagligen 

lever i. Det är genom livsvärlden vi lever, älskar, hatar, tycker, tänker, arbetar och leker. Det 

är här vi söker mening och innehåll för det liv vi lever och genom vår livsvärld finns vi och så 

länge vi lever kan vi inte utesluta oss från den (sid. 24-25). 

 Dahlberg & Segesten (2010) beskriver livsvärlden som den grund vi använder oss av för 

att förstå relationen till världen och andra men även till oss själva. Det är även via livsvärlden 

vi närmar oss andra, oss själva och världen. Dahlberg & Segesten (2010) menar att 

livsvärlden är det sätt som vi förstår och erfar världen. Livsvärlden är unik och personlig för 

alla människor men innefattar även den värld vi delar med andra. Det är därför ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som grund som närståendes men även vårdarnas 

perspektiv alltid inkluderas. Detta för att patientens perspektiv och livsvärlden inte kan 

åtskiljas och i patientens värld finns både närstående och vårdare. Patienten ser på sin vård 

som ett sammanhang där individens mening med livet är sammanvävd med vårdandet och det 

vardagliga livet (sid. 128).   

 Livsvärldsperspektivet kräver i vårdandet ett förhållningssätt där patientens levda 

verklighet bejakas med fokus på hur patienten erfar sin hälsa, sitt lidande, sin vård men även 

sitt välbefinnande (Dahlberg et al. 2003 sid. 25). Detta beskriver Dahlberg & Segesten (2010) 

att vårdaren måste försöka förstå hur sjukdomen påverkar patientens individuella upplevelse 

av mening och sammanhang och hur sjukdomen men även hälsan, lidandet och vården 

påverkar patientens vardag och hur dessa saker påverkar livet och hur livet erfars av 

patienterna (sid. 128). 

6. Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturöversikt används vetenskapliga artiklar för att sammanställa kunskapsläget 

(Friberg, 2012 sid. 133). De etiska forskningsövervägandena för vår studie blir därför att välja 

artiklar som har godkänts av etiska kommittéer. Forskarna av studierna ska ha redovisat 

resultatet korrekt och inte undanhållit upptäckter som inte stödjer deras tes.  

 Vid vår artikelanalys ska innehållet översättas på ett sätt som inte förändrar innebörden i 

artikeln och utan intentionen att förvanska resultatet samt undanhålla upptäckter. 
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7. Metod  

I föreliggande studie har vi använt oss av en litteraturöversikt som metod. 

 En litteraturöversikt är enligt Friberg (2012) en modell som används då man vill göra en 

översikt över det befintliga kunskapsläget inom ett valt område, där man efter analys av texter 

beskriver den data som redan finns framtagen. I denna modell behövs inte de vetenskapliga 

artiklarna begränsas med att antingen vara kvalitativa eller kvantitativa utan båda typerna kan 

användas (sid. 133-135).  

 I studien använder vi oss av kvalitativa artiklar då de är de som enligt Segesten (2012) 

används för att förstå och beskriva fenomen som speglar patienters upplevelser, 

förväntningar, behov och erfarenheter. De kvalitativa studierna har som syfte att skapa 

förståelse för personen och dennes upplevelse av sin livssituation (sid. 99).   

7.1 Litteratursökning och urval 

I studiens litteratursökning har vi använt oss av databaserna CINAHL, PubMed och Medline. 

 I den inledande sökningen användes databasen CINAHL och sökorden: isolation, patient, 

experience samt ingen begränsning till publiceringsår. Denna sökning gav oss för stort antal 

träffar för att det skulle vara möjligt att kunna urskilja de artiklar som svarade mot studiens 

syfte. Vi läste abstract från en del artiklar för att se om vi kunde begränsa eller utveckla vidare 

sökningar utifrån artiklarnas sökord. Ny sökning gjordes med sökorden; source isolation, 

patient experience, infection, nursing och qualitative i olika kombinationer (se bilaga 1). 

 Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle beskriva isolering ur ett patientperspektiv 

inom slutenvård, handla om vuxna och äldre, vara studier gjorda både nationellt och 

internationellt, inkludera alla tillstånd som kräver isolering samt alla isoleringsformer. Med 

vuxna och äldre menar vi personer från 18 år och uppåt. Studier med psykiatrisk inriktning 

exkluderades. 

 Även i fortsatta sökningar gjorde vi ingen begränsning till årtal för att inte riskera att 

utesluta relevanta artiklar. Sökorden användes i samma kombinationer i alla tre databaser.  

 I databaserna gjordes även sökningarna via advanced search för att specificera träffarna.  

Där använde vi oss av sökmetoderna trunkering och fältsökning. Trunkering enligt Östlundh 

(sid. 68) innebär att en stjärna sätts efter grundformen av sökordet för att inkludera alla 

böjningar av ordet. Fältsökning innebär att författare eller titel valdes i ämnesordsfältet. I 

databasen PubMed gjordes även sökbegränsningarna human, english och swedish.  

 Om titeln såg ut att svara mot studiens syfte lästes abstract för att en bedömning av 

artikelns innehåll skulle kunna göras. Om abstractet svarade mot syftet lästes hela artikeln för 
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att se om abstractet motsvarade innehållet och om artikeln därmed kunde inkluderas för 

vidare granskning.  

 Utifrån valda artiklar gjordes sekundärsökningar utifrån referenslistor där titlar som 

passade studiens syfte identifierades. Vår sekundärsökning resulterade i fyra artiklar som 

svarade mot studiens syfte. 

 Studiens litteratursökning resulterade i 18 artiklar som valdes att kvalitetsgranskas med 

hjälp av Fribergs (2012) frågor för kvalitetsgranskning (sid. 126). Av dessa 18 artiklar var alla 

av kvalitativ design utom en som var av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att fem artiklar exkluderades då de antingen var 

litteraturöversikter eller sammanfattningar av empiriska studier. 13 artiklar höll en adekvat 

vetenskaplig nivå och analyserades till vårt resultat. 

7.2 Analys 

De valda artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) beskrivning av rörelsen från helheten 

till delarna till en ny helhet. Helheten i denna modell är de valda artiklar. Delarna uppstår då 

artiklarnas resultat granskas så att bärande synpunkter av betydelse för syftet framträder. Den 

nya helheten skapas då alla de bärande synpunkterna fogas samman och ett nytt resultat 

uppstår (sid.127). 

 Inledningsvis lästes artiklarna av författarna var och en för sig flera gånger för att vi skulle 

få en uppfattning om vad de handlade om. För att inte förlora textens ursprungliga innehåll 

översatte vi de ord vi inte förstod med hjälp av lexikon och google translate. Vidare läste vi 

artiklarna upprepade gånger var och en för sig med fokus på resultatdelen. Under läsningens 

gång markerades texten som svarade mot studiens syfte med färgpennor, och vi skrev även i 

marginalen koder för innehållets kärna. Därefter diskuterade vi tillsammans koderna och dess 

innehåll och med hjälp av en griffeltavla kategoriserade vi dem. Under kategoriseringen satte 

vi inledande underrubriker som speglade resultatets innehåll.  

 Våra kategorier handlade om Kommunikation med underrubrikerna; kunskap, 

information, tvåvägskommunikation; Vårdmiljö med underrubrikerna; fysiska rummet, 

aktivitet, psykosociala miljön och Sociala relationer med underrubrikerna; anhöriga, 

medpatienter och vårdpersonal.  

 Författarna var och en för sig översatte och skrev därefter ned den text som tidigare kodats 

i ett worddokument och därefter sorterades resultaten in under de olika rubrikerna. Vi 

diskuterade tillsammans och sammanförde de resultat vi var och en för sig skrivit i ett nytt 

wordokument, till dess att vi var överens om att innehållet under varje rubrik överensstämde. 
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 När vi sammanställt resultatet skrev vi ut materialet och korrekturläste utifrån rubriker och 

dess innehåll. Vi insåg då att en del av våra rubriker inte motsvarade innehållet och därför 

gjorde vi ytterligare kodningar av resultatet med hjälp av färgpennor. De nya kategorierna 

som framkom var Instängd från omvärlden med underrubrikerna; instängd och begränsad, 

avskild och ensam, bortglömd och övergiven; Att förstå varför med underrubrikerna; 

betydelse av information, förståelse av isolering och barriärvård; Längtan efter andra med 

underrubrikerna; se mig, hör mig; glöm mig inte och Hur gör jag nu? med underrubriken; 

förmågan att överleva. 

8. Resultat 

8.1 Instängd från omvärlden 

8.1.1 Instängd och begränsad 

I studierna av Barratt, Shaban & Moyle (2010); Skyman, Sjöström & Hellström (2010); 

Kelly-Rossini, Perlman & Mason (1996) och Knowles (1993) upplevde patienterna att den 

fysiska omgivningen ingav känslor av instängdhet, begränsning och fångenskap. Skyman et 

al. (2010) beskriver även att patienterna upplevde sig kränkta av isoleringen. Barrat et al. 

(2010); Cheng, Qin & Tee (2008); Collins, Upright & Aleksich (1989); Skyman et al. (2010); 

Kelly-Rossini et al. (1996); Madeo (2001) och Oldman (1998) beskriver att patienterna 

upplevde sig frustrerade över restriktionen som deras rum innebar och dess begränsning på 

deras frihet. I studien av Collins et al. (1989) upplevde patienterna att deras intravenösa 

slangar var mer begränsade än själva rummet.  

 Att behöva be om något att dricka, att ta en dusch påverkade den självständighet 

patienterna upplevde att de hade i och med sjukhusvistelsen (Barratt et al., 2010). 

 Kelly-Rossini et al. (1996) och Madeo (2001) beskriver patienternas upplevelse av 

oförmågan och oron över att inte kunna interagera med andra. Att vara instängd kunde 

upplevas av patienterna i studien av Gaskill, Hederson & Fraser (1997) att de kände sig 

bortskurna från sina familjer. 

 I studien av Kelly-Rossini et al. (1996) var ledsamhet och förtvivlan genomgående i 

samtalen angående osäkerheten inför deras framtid, oro över sig själv och andra, och 

isoleringen på grund av deras nuvarande tillstånd. Detta var särskilt påtagligt när isoleringen 

inte var tidsbestämd. I studierna av Gaskill et al. (1997) och Kelly-Rossini et al. (1996) 

påtalades viljan att lämna isoleringen. 
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 Mixade känslor av optimism och ambivalens och ibland depression och frustration med 

gräns till ilska var känslor som patienterna upplevde över sin dag.  Dessa känslor orsakades 

inte bara av isoleringen utan även av det medicinska tillståndet (Gaskill et al., 1997).  

 I och med att patienterna i studien av Barratt et al. (2010) bara hade tillgång till sitt rum 

blev de fysiska sakerna i rummet och dess omgivande miljöer av stor betydelse.  

I studierna av Barratt et al. (2010); Campbell (1999); Gaskill et al. (1997); Skyman et al. 

(2010); Knowles (1993); Oldman (1998) och Ward (2000) upplever patienter att känslan av 

ensamhet skulle kunna minskas om det hade funnits ett fönster i rummet ut mot avdelningen 

eller mot utsidan. Då skulle patienterna känna sig mindre ensamma och instängda genom 

möjligheten att se andra människor (Barratt et al., 2010; Campbell, 1999; Gaskill et al., 1997; 

Skyman et al., 2010; Knowles, 1993; Oldman, 1998; Ward, 2000). En del patienter i studien 

av Barratt et al. (2010) upplevde sig mindre ensamma om de kunde ha dörren öppen, lyssna 

på radio eller höra andra bakgrundsljud. Att ha ett fönster mot avdelningen kunde upplevas 

som en del av den ”riktiga världen” då patienterna på så sätt fick kontakt med personal och 

besökare (Collins et al., 1989). 

 Patienterna i studien av Knowles (1993) upplever att även om en del rum hade fönster mot 

avdelningen var patienterna fortfarande begränsade då fönstret satt för högt. Fönstret kunde 

även vara övertäckt i tron om att det skulle skapa en känsla av avskildhet (Knowles, 1993). 

8.1.2 Avskild och ensam 

En del fann isoleringen ganska lugn och behaglig, andra uppskattade tillgången till eget rum 

som medförde avskildhet och eget personligt utrymme (Barratt et al., 2010; Cheng et al., 

2008). 

 En del patienter i studierna av Cheng et al. (2008); Knowles (1993); Madeo (2001); 

Newton, Constable & Senior (2001) och Oldman (1998) upplevde en känsla av självkontroll 

genom att vårdas i enkelrum isolerade från andra patienter då de själva kunde styra över sina 

dagliga aktiviteter. De uppskattade sina möjligheter att kunna sova, titta på tv, umgås med 

anhöriga samt lyssna på radio utan att behöva ta hänsyn till eller störas av andra medpatienter 

(Cheng et al., 2008; Knowles, 1993; Madeo, 2001; Newton et al., 2001; Oldman, 1998).   

 I studierna av Barratt et al. (2010); Kelly-Rossini et al. (1996) och Oldman (1998)  

upplevde en del patienter sig inte alls besvärade av ensamheten utan tyckte det var lugnt och 

skönt och gav dem tid att reflektera över deras förflutna och deras framtid. Kelly-Rossini et 

al. (1996) beskriver vidare att andra patienter bönade och bad personer som kom in på 

rummet att stanna kvar. En del patienter i studierna av Barratt et.al (2010) och Oldman (1998) 
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upplevde tiden för att reflektera som obehaglig då för mycket tid att tänka kunde göra att de 

vältrade sig i sina problem.     

 Rummet upplevdes tyst av patienterna i studien av Cheng et al. (2008) då de inte hade 

någon att samtala med efter att deras anhöriga hade gått hem. Känslan av ensamhet ökade 

primärt från minskad kontakt med anhöriga (Pacheco & Spyropoulos, 2010). En del patienter 

i studien av Kelly-Rossini et al. (1996) upplevde isoleringen som att inte ha någon att tala 

med, vilket skapade en känsla av ensamhet som väckte negativa tankar till liv och patienterna 

upplevde att ensamheten var det värsta tänkbara de kunde utsättas för. Isoleringen upplevdes 

även som en lång ensam väntan särskilt om patienterna tidigare hade vårdats med, och haft 

sällskap av andra patienter Cheng et al. (2008). 

 I studien av Madeo (2001) beskrivs upplevelsen av isolering särskilt traumatisk för de 

patienter som fick en oväntad diagnos och på grund av denna vårdades i isolering. En patient i 

Oldmans studie (1998) upplevde den oväntade diagnosen och snabba flytten till isolering som 

traumatiskt eftersom han först hade vårdats med andra patienter. Han upplevde att det skulle 

komma att ta tid att vänja sig vid att vårdas ensam. 

 I Barratt et al. (2010) och i Oldmans studie (1998) upplevde patienterna att isoleringen och 

kunskapen om sin infektion medförde känslor av ensamhet och stigmatisering då de insåg att 

de kunde smitta andra.  

 Campbell (1999) beskriver att rummets geografiska läge hade betydelse för upplevelsen av 

ensamhet. En patient som hade rummet lokaliserat vid ingången av avdelningen tyckte om att 

höra besökare som pratade med varandra när det kom medan en annan tyckte om att se andra 

gåendes i korridoren, vilket påminde henne om att det pågår ett liv utanför. En patient som 

vårdades i slutet av korridoren och inte hörde eller såg andra upplevde övergivenhet. 

8.1.3 Bortglömd och övergiven 

För att patienterna ska kunna påkalla uppmärksamhet av vårdpersonal var de beroende av en 

ringklocka (Knowles, 1993). En del patienter använde den endast vid absoluta nödfall då de 

upplevde en motvilja till att använda den i onödan. På grund av den fysiska barriären 

enkelrummen medförde var osäkerheten stor om ringklockan blivit hörd. En patient uppger att 

om han hade fått bekräftelse på att personalen sett att han ringt, skulle det ha minskat känslan 

av isolering. Upplevelsen av att behöva vänta efter att ha ringt gav patienterna en känsla av att 

vara obetydliga och försummade jämfört med de patienter som vårdas utanför isolering. Även 

en känsla av ilska och oro upplevdes. Knowles (1993) beskriver vidare att då patienterna inte 
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kunde se ut på avdelningen eller synas begränsades den naturliga kontakten och patienterna 

upplevde att det var deras ansvar att ta initiativ till kontakt med personalen. 

 Känslor av ensamhet, övergivenhet och brist på uppmärksamhet från vårdpersonal 

beskriver patienterna i studierna av Skyman et al. (2010); Kelly-Rossini et al. (1996); Newton 

et al. (2001) och Oldman (1998). I studien av Kelly-Rossini et al. (1996) upplevde patienterna 

att de blev lämnade utan uppsikt långa perioder, särskilt när de kände sig fysiskt försämrade 

samt ensamma. Deras rop på hjälp var ibland ignorerade vilket spädde på upplevelsen av 

övergivenhet från personalen. 

 I studien av Pacheco & Spyropoulos (2010) upplevde patienterna ingen förändring i 

interaktionen med vårdpersonal. Omvårdnaden upplevdes inte påverkas av 

isoleringsåtgärderna. Ibland resulterade isoleringsåtgärderna i användandet av enkelrum vilket 

skapade en känsla av att vara avstängd från andra. 

8.2 Att förstå varför 

8.2.1 Betydelsen av information 

I studien av Ward (2000) beskrev alla patienter att behovet av information var av stor 

betydelse för hur de upplevde isoleringen. Patienterna upplevde att de och sina anhöriga inte 

hade fått adekvat information angående orsaken till isoleringen, skyddsåtgärderna eller vad 

barriärvården innebar. Den bristande informationen bidrog till att besökare antingen inte 

vågade komma, eller inte stanna särskilt länge. Detta skapade en negativ upplevelse av 

sjukhusvistelsen för patienterna.  

 Studierna av Pacheco & Spyropoulos (2010); Kelly-Rossini et al. (1996) och Ward (2000) 

beskriver att den otydliga informationen och oklarheten gällande restriktioner och att det 

fanns regler som inte alltid följdes, upplevdes förvirrande för patienterna. Ward (2000) 

beskriver vidare att upplevelsen av förvirringen bidrog till begränsningar i frågan om 

socialisering med andra patienter och ökade känslan av instängdhet. 

 Patienterna var konfunderade angående bristen på kontinuitet av information (Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Kelly-Rossini et al., 1996) Patienterna i Kelly-Rossini et al. studie (1996) 

upplevde att bristen gällande information handlade bland annat om uppdateringen av deras 

tillstånd men även hur länge de skulle stanna i isoleringen. Patienternas uppfattning var att 

personalen hade svårigheter att förmedla information. 

 Patienterna i studierna av Cheng et al. (2008) och Gaskill et al. (1997) beskriver att 

informationen de fått var adekvat. I Cheng et al. studie (2008) upplever patienterna att läkarna 
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förklarade mycket noga varför de skulle vårdas i isolering och att sjuksköterskorna ständigt 

påminde och styrkte anledningen till varför de skulle isoleras.  

8.2.2 Förståelse av isolering och barriärvård 

Kunskapen gällande syftet med isoleringen visade sig ha direkt effekt på upplevelsen 

(Campbell, 1999) och i studien av Cheng et al. (2008) beskrevs att alla patienter upplevde 

isoleringen olika. I studien av Newton et al. (2001) beskrivs att få patienter, trots både 

skriftlig och muntlig information, inte till fullo har förstått anledningen till varför de isolerats. 

De flesta av patienterna i studierna av Gaskill et al. (1997); Collins et al. (1989); Barratt et al. 

(2010) var medvetna om eller hade förstått anledningen till isoleringen. 

 I Skyman et al. studie (2010) som handlade om MRSA upplevde patienterna att 

infektionen gjorde att de insåg att de behövde vara isolerade och därefter accepterade detta. 

Bara ett fåtal patienter i Newton et al. studie (2001) hade förstått att de isolerats för att 

förhindra smittspridning medan andra trodde att isoleringen gynnade arbetssituationen för 

personalen. 

 I studierna av Campbell (1999) och Cheng et al. (2008) upplevde patienterna att de var 

välinformerade om anledningen till varför de behövde vårdas i skyddsisolering och de 

upplevde isoleringen som något de måste göra för deras eget bästa. Patienterna beskrev även 

att de tolererade isoleringen bättre då den minskade risken för att smittas av en infektion. 

 En patient som led av klaustrofobi beskriver i studien av Campbell (1999) att han kände 

sig tvingad att gå upp och stänga dörren till rummet ifall personalen glömt att göra det.  Det 

var viktigare för honom att hålla bakterierna borta än att låta stressen över att vara instängd 

överta situationen. 

 Den vanligaste förståelsen av vad barriärvård innefattar beskrevs i Newton et al. studie 

(2001) vara användandet av handskar och förkläde. En patient upplevde barriärvården som 

negativ då han kände sig som pestsmittad.  

 Patienterna i Gaskill et al. studie (1997) reflekterade i ett senare skede av sjukhusvistelsen 

att den medicinska behandlingens negativa påverkan på det fysiska tillståndet i inledande 

skedet av behandlingen gjorde att patienterna inte upplevde isoleringen påfrestande i början. 

Men då det fysiska tillståndet förbättrades blev isoleringen av större betydelse för patienterna. 

Även i studien av Collins et al. (1989) beskriver patienterna att de fysiska biverkningarna av 

den medicinska behandlingen var mer påtagliga än känslan av att vara isolerad. Isoleringen 

ansågs som ett nödvändigt ont som en del i behandlingen. En patient sa sig kunna stanna ett 

halvår i isolering om det innebar att han blev frisk. 
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8.3 Längtan efter andra 

8.3.1 Se mig, hör mig 

I studien av Ward (2000) beskriver patienterna sig otillfredsställda med vårdpersonalens 

kommunikationsfärdigheter. Patienterna upplevde att läkarna inte pratade med dem särskilt 

länge eller att de inte använde sig av ett förståeligt språk. De upplevde även att läkarna borde 

lyssna mer och ordentligt på vad patienterna säger för att de ska få en mer adekvat vård och 

behandling och därmed minska känslor av frustration, osäkerhet och försummelse. 

 En del patienter i studien av Barratt et al. (2010) upplevde att deras infektion samt 

vårdpersonalens skyddskläder utgjorde en barriär för interaktion, vilket patienterna i studien 

av Collins et al. (1989) motsäger. Patienterna upplevde att de kunde se genom skyddsmasken 

och tolka uttryck i personers ögon. 

 I studierna av Barratt et al. (2010) och Kelly-Rossini et al. (1996) upplevde patienterna att 

personalen behandlade dem annorlunda genom att inte ta dem i hand eller stå i dörröppningen 

och föra ett samtal istället för att ta på sig skyddskläderna och komma in på rummet. Kelly-

Rossini et al. (1996) beskriver vidare att om personalen kom in på rummet upplevdes det av 

patienterna att de gjorde allt för att lämna det så fort som möjligt. Få patienter nämnde att 

personal var villiga att komma in i rummet och sitta och samtala eller erbjuda emotionellt 

stöd.  

 En patient i Knowles studie (1993) beskrev det som en ansträngning då det behövde finnas 

ett klart syfte för vårdpersonalens besök då personalen behövde sätta på sig 

skyddsutrustningen vid varje besök. Patienten upplevde att detta begränsade besöken och att 

de kände sig tvungna att be om flera saker samtidigt för att inte vara till besvär. En del 

patienter i studien av Barratt et al. (2010) upplever också en sämre kvalitet av vården relaterat 

till sin isolering. Detta spädde på den emotionella börda isoleringen redan innebar genom dess 

fysiska miljö. 

8.3.2 Glöm mig inte 

I studien av Campbell (1999) upplevde patienterna att då deras fysiska tillstånd var sänkt 

relaterat till den medicinska behandlingen så hade de ingen önskan att umgås med andra, 

vilket de hade ett större behov av när deras fysiska tillstånd hade förbättrats.  

  Anhöriga var en viktig del för patientens upplevelse av isolering (Campbell, 1999; Cheng 

et al., 2008; Gaskill et al., 1997; Kelly-Rossini et al., 1996; Oldman, 1998). Anhöriga 

framställdes som det emotionella stödet. Att de bara var där var oftast tillräckligt (Gaskill et 
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al., 1997). En patient i studien av Collins et al. (1989) sa att man måste ha någon att genomgå 

sjukdomen tillsammans med, att ha någon som lyssnar. 

 Patienterna i studierna av Campbell (1999) och Cheng et al. (2008) sa att de upplevde det 

viktigt att få vara delaktig i familjens dagliga liv då det stärkte känslan av delaktighet och att 

deras åsikt värdesattes i beslutsfattande även om de inte kunde vara hemma med familjen. 

 Patienterna i studierna av Barratt et al. (2010); Cheng et al. (2008); Campbell (1999); 

Collins et al. (1989); Gaskill et al. (1997) och Oldman (1998) upplevde att kontakten med 

omvärlden var viktig vilket upprätthölls via anhöriga, telefon och media. Cheng et al. (2008) 

beskriver ytterligare att stödet anhöriga gav var i form av sällskap, att ha någon att tala med 

och att inte uppleva känslor av ensamhet och uppleva sig bortglömda. I studien av Kelly-

Rossini et al. (1996) beskrivs anhöriga som en tillgång för följsamheten av 

behandlingsplanen.  

 Patienter i Cheng et al. (2008) och Gaskill et al. studie (1997) som inte hade någon anhörig 

upplevde isoleringen som mycket ensam, ingen att tala med och inget att se fram emot. 

 Att ha en anhörig vid sin sida eller få besök under isoleringen var något patienterna såg  

fram emot i studien av Cheng et al. (2008). Det upplevdes som en paus från behandlingen och 

isoleringen. 

 Då anhöriga inte besökte patienten i rädslan av att smittas upplevde patienterna i studien av 

Barratt et al. (2010) det som sårande och skapade känslan av övergivenhet. I studien av 

Campbell (1999) avstod vissa patienter aktivt från besök för att skydda sig själva från 

infektioner. Även rädslan för att få en infektion gjorde att patienterna i studien av Collins et 

al. (1989) undvek beröring. 

 Patienterna i studien av Gaskill et al. (1997) upplevde att då de fick möjlighet gå ut, på 

sjukhusets balkong under ordnade former, ändå inte gjorde det i rädslan av att kanske smittas 

av någon infektion. Rädslan för att smittas skapade en känsla av oro för hur livet skulle gå 

vidare utanför sjukhuset och även en oro för allt som skulle kunna kompromissa deras 

kommande hälsa. 

 Patienterna i studierna av Barratt et al. (2010); Kelly-Rossini et al. (1996) och Pacheco & 

Spyropoulos (2010) beskriver att deras infektioner kunde orsaka rädsla hos anhöriga. Detta 

resulterade i att en del anhöriga inte kom på besök i tron att de skulle kunna smittas av 

patientens infektion.  

 Patienter i studierna av Knowles (1993) och Ward (2000) upplevde att kontakten med 

andra patienter hade betydelse för både socialt sällskap men även ingav en känsla av stöd 

vilket de upplevde att de går miste om i isoleringen. 
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 Collins et al. (1989) beskriver i sin studie att när patienterna kunde samtala och 

kommunicera med personalen gjorde det att de upplevde en känsla av tillhörighet. I studien av 

Campbell (1999) upplevde patienterna personalen som uppmuntrande, att de gav en putt i rätt 

riktning, ingav hopp, en process som gjorde att de kände sig uppmuntrade i sin kamp mot 

sjukdomen. 

8.4 Hur gör jag nu? 

8.4.1 Förmågan att överleva 

Patienter som var vana sedan tidigare att spendera tid ensamma hade inte lika svårt att 

handskas med isoleringen då de värdesatte den egna tiden (Oldman, 1998).  

 Att ha tidigare erfarenhet av isolering beskrivs i Cheng et al. studie (2008) och av Gaskill 

et al. (1997) vara både på gott och ont. Erfarenheten gav en vetskap om vad som väntade 

samtidigt som det väckte påfrestande känslor och tankar till liv. En del patienter i studierna av 

Campbell (1999) och Collins et al. (1989) hade tidigare erfarenheter av att vårdas i isolering 

vilket de upplevde som en hjälpande faktor i anpassningen av ensamheten. Om patienterna 

tidigare var vana att spendera tid för sig själv var det lättare för dem att anpassa sig till 

ensamheten som isoleringen innebar. Campbell (1999) beskriver vidare att en del patienter 

upplevde att det inte var roligt att vara ensamma, medan andra inte störde sig på det alls.  

 Alla patienter i studien av Collins et al (1989) hade med sig saker av personlig karaktär 

eller för sysselsättning in i isoleringen och för att lättare ta sig igenom den förberedde 

patienterna sig innan på olika vis. 

 Överlag upplevdes isoleringen av patienterna i studierna av Campbell (1999) och Cheng et 

al. (2008) som mindre traumatiskt än väntat. Alla patienter hade sina metoder att handskas 

med upplevelsen vilket även patienterna i Gaskills et al. studie (1997) upplevde. För en del 

patienter var det religiösa strategier, andra hade alternativa trossystem och en del patienter 

bara menade att allt händer av en anledning och syfte. Även i Campbells studie (1999) fann 

patienter styrka genom religionen då de ansåg att har man en Gud är man aldrig ensam, man 

har alltid någon att tala till vilket även upplevs av patienterna i Kelly-Rossini et al. studie 

(1996). 

 Campbell (1999) beskriver vidare att många patienter upplevde att det var lättare att 

handskas med situationen när de mådde bättre i sitt fysiska tillstånd. 

 Alla patienter i studien av Gaskill et al. (1997) hade olika strategier för att handskas med 

att starta en ny dag och det upplevdes viktigt att få göra det på sitt vis. Patienterna reflekterade 

även emellanåt över deras privatliv och vikten av att ta kontroll över det. Patienterna upplevde 
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stress och frustration över att bli avbrutna i sina egna vanor så som sömn och toalettbesök.  

Dessa vanor stördes av avdelnings regler och föreskrifter samt behandling och 

sjukdomstillstånd (Collins et al., 1989; Gaskill et al., 1997; Kelly Rossini et al., 1996). 

Patienterna i studien av Gaskill et al. (1997) upplevde att om de kunde hålla sig till sina egna 

vanor var det ett sätt att handskas med situationen. Att ha en klocka eller kalender på rummet 

samt avdelningens rutiner underlättade för patienterna i studierna av Campbell (1999); Kelly 

Rossini et al. (1996) att planera dagen och orientera sig till tid och dag. 

 Patienterna upplevde tristess under isoleringen, få meningsfulla saker att göra och dagarna 

kändes längre än vanligt och de försökte sova så mycket som möjligt för att få tiden att gå 

(Collins et al. 1989; Gaskill et al., 1997; Kelly-Rossini et al., 1996; Knowles, 1993). 

Patienterna i studierna av Kelly-Rossini et al. (1996); Knowles (1993) och Oldman (1998) 

upplevde att de antingen bara satt som ett fån och stirrade på samma fyra väggar dygnet runt 

eller bara satt framför teven timme ut och timme in då det inte fanns mycket annat att ägna sin 

tid åt. Vissa patienter i Collins et al studie (1989) försökte även medvetet fördriva tiden med 

att försöka hålla humöret uppe, planera aktiviteter och indela dagen i olika block. De få saker 

som de kunde göra var att titta på tv, lyssna på radio (Cheng et al., 2008; Collins et al. 1989; 

Knowles, 1993; Madeo, 2001) och hålla rummet rent och snyggt (Knowles, 1993). 

 Patienterna i studierna av Skyman et al. (2010) och Ward (2000) upplevde att måltider 

kunde göras till en trevlig aktivitet i tidsfördrivande syfte. Besök från anhöriga hjälpte till och 

minskade känslan av instängdhet (Barratt et al., 2010). En patient beskrev att om man har 

något att göra så hinner man inte oroa sig (Oldman, 1998).   

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

För att svara på syftet i studien användes kvalitativa artiklar för att få en djupare förståelse för 

hur isoleringen upplevdes utifrån patientperspektiv eftersom sjuksköterskans profession 

innebär att vårda patienten på bästa möjliga vis.  

 Sökningarna gjordes endast i tre databaser vilket kan ha bidragit till att artiklar i andra 

databaser kan ha missats. Många av artiklarna återkom dock i alla tre databaser och vi ansåg 

därmed att sökorden och databaserna var relevanta utifrån syftet.  

 Vi har använt oss av 13 artiklar som svarade på syftet, vilket kan vara ett adekvat underlag 

att grunda resultatet på. Artiklarna innehöll rikligt med information som svarade på syftet 

vilket bidrog till ett omfattande resultat som krävde flertalet omarbetningar.  
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 Artiklarna som har använts är publicerade från år 1989 – 2010 vilket bidrog till en 

kombination av redan kända samt nyare forskningsresultat vilket kan ha haft betydelse för 

resultatet. Valet av äldre artiklar grundar sig på att den mesta forskningen inom ämnet är 

gjord tidigare än år 2000.  

 Eftersom ingen hänsyn har tagits till skälet för isolering utöver exkluderingen av 

psykiatriska studier, kan valet att ta med både skydds- och källisolering i studien ha påverkat 

resultatet då syftet för isoleringen skiljer sig åt. Exempelvis är patienterna mer delaktiga i hela 

processen vid skyddsisolering jämfört med källisolering som många gånger innebär snabba 

och oväntade beslut. Även tillstånden inom de två isoleringsformerna kan ha betydelse för 

upplevelsen av isolering.  

 Urvalet i studierna skiljer sig åt vilket kan ha betydelse för resultatet eftersom det är 

relativt få patienter som har blivit intervjuade. I vilket skede av isoleringen intervjuerna 

genomfördes samt tiden på dygnet för intervjuerna kan även ha påverkat resultatet eftersom 

den mentala statusen hos patienterna varierade under processen. 

 Den geografiska spridningen på studierna är god vilket kan ha påverkat resultatet eftersom 

olika länder har olika sjukvårdssystem där lagar och regler skiljer sig åt.  

 Att översätta artiklarna från engelska till svenska innebar en viss problematik då engelska 

inte är vårt modersmål och tolkningsfel kan därför ha uppkommit. Risken för tolkningsfel har 

vi haft i åtanke under processen och vi har därmed översatt ord och meningar i deras 

sammanhang. 

9.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna litteraturstudie var att undersöka patienters upplevelse av att vårdas i 

isolering. Genom vårt resultat upptäckte vi både positiva och negativa patientupplevelser av 

isoleringen trots liknande förhållanden. Upplevelsen av isoleringen skilde sig markant åt 

beroende på orsaken, men även om patienten varit delaktig i beslutet eller inte. Ur resultatet 

framkom att isoleringen innebar fysiska men även psykiska påfrestningar som upplevdes ha 

betydelse och påverkan för hur patienterna upplevde isoleringsvården.  

 Vi kommer diskutera resultatet utifrån det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld som 

tidigare beskrivits under teoretisk referensram.  

I resultatet framkom att patienterna upplevde och beskrev den fysiska miljön, rummet, med 

känslor av att vara instängd, fångad, begränsad, frihetsberövad, bortskuren från sina anhöriga 

och ensamma. Begränsningen som isoleringen innebar upplevdes kränkande och frustrerande 
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vilket medförde känslor av oro, förtvivlan, ilska och ledsamhet. Dessa upplevelser bekräftas i 

studien av Cohen, Ley & Tarzian (2001). Andra känslor som upplevdes under isoleringen var 

förlust av självständighet, minskad kontroll över sin situation samt oförmåga till interaktion 

med andra. Alla patienter upplevde dock inte det egna rummet negativt då de upplevde det 

befriande och en möjlighet till egna tankar och eget utrymme.  

 Patienter som upplevde snabba och oväntade beslut om isoleringsåtgärder hade dessutom 

svårare att vänja sig att vårdas enskilt och upplevde hela situationen som traumatisk vilket 

bekräftas i studien av Cava, Fay, Beanlands, McCay & Wignall (2005). 

 Genom livsvärlden förstår vi det sammanhang vi befinner oss i och genom att bli isolerad 

ändras det ursprungliga sammanhanget. Patienten måste därmed ges möjlighet att förstå det 

nya sammanhanget för att kunna förhålla sig till, och förstå det som sker runtomkring både i 

form av ny begränsad miljö, förändrat hälsotillstånd, nya relationer samt nya intryck och 

information. En människas tidigare erfarenheter och upplevelser påverkar oss vilket har 

betydelse för hur vi uppfattar situationen och hur vi upplever den.  

 För att vi som vårdare ska kunna ta del av en patients upplevelser och därmed deras 

livsvärld måste en vårdrelation skapas där vi i huvudsak lyssnar på, och ger patienten 

utrymme att förklara hur den känner och tänker. Vårdaren ska se på patienten som expert på 

sig själv då det är bara han eller hon som kan säga hur situationen upplevs och förstås.  

 I studien av Grazier (1988) beskrivs att en vårdare behöver ha empati för patienten och 

förmågan att försöka sätta sig in i hans eller hennes situation för att underlätta känslorna och 

problemen som isoleringen skapar. Det är både den verbala men även den icke verbala 

kommunikationsförmågan som sätts på prov då den är av vikt för den läkande processen. För 

att en vårdrelation ska kunna utvecklas krävs det att tillit skapas mellan vårdare och patient 

men även mellan anhöriga och vårdare, då det är vårdare och anhöriga som är patientens 

möjlighet till kontakt och patienten är beroende av dem (Grazier, 1988).    

 Denna tillit och relation till både anhöriga och vårdare är enligt livsvärldsteorin alltid 

inkluderad eftersom livsvärlden i ett vårdande sammanhang inte bara handlar om att vara 

patient utan även om vad det innebär att vara människa, och därför kan dessa perspektiv inte 

åtskiljas ifrån patientens livsvärld.  

 Upplevelsen av bemötandet som framkom i resultatet var negativ relaterat till att 

patienterna kände att de inte blev lyssnade på, eller att vårdarna använde ett oförståeligt språk 

vilket skapade känslor av osäkerhet, frustration och försummelse. Negativa upplevelser 

skapades även då patienterna upplevde brister i kommunikationen från vårdarna angående 

förmedling av information. Upplevelserna av bristfällig och otydlig information medförde 
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minskade eller uteblivna besök från anhöriga och förvirring hos patienterna men även känslor 

av frustration och ilska vilket bekräftas i studien av Hawryluck et. al. (2004). Patienternas 

rädsla för att bli smittade eller att smitta andra på grund av bristande kunskap begränsade 

deras besök från anhöriga vilket även Hartmann (2006) bekräftar i sin studie. Detta medförde 

en rädsla för hur det skulle vara att lämna isoleringen och sjukhuset och återgå till livet 

utanför, efter isoleringen.  

 Bemötandet från personalen gjorde även att patienterna upplevde att vårdkvaliteten var 

sämre då de upplevde att de behandlades annorlunda till skillnad från patienter utanför 

isoleringen, vilket bekräftas i studien av Gasink et al. (2008). En del vårdare avstod från att 

komma in på patientrummet, önskade lämna det så snart som möjligt eller undvek 

kroppskontakt när de väl kom in på rummet.  

 Sjukvården ska alltid främja goda kontakter mellan patienten och vårdarna (1982:763) 

vilket sjuksköterskan gör genom sin förmåga att kunna kommunicera på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt (2005-105-1). I vårt resultat kan vi dock se att detta inte alltid är 

fallet. Det som framkom av bemötandet i resultatet motsäger ett livsvärldsperspektiv eftersom 

patienten där ska vara i fokus. Det tidigare beskriva gällande sjuksköterskans ansvarsområde 

(2005-105-1) där sjuksköterskan ska tillgodose patientens fysiska-, psykiska-, sociala- och 

existentiella behov, vilket därmed misslyckas. Detta på grund av att vårdarna inte tar sig tid 

till att ens gå in på rummet. När personalen har samtal i dörren och endast går in på rummet 

då det finns ett klart syfte för besöket leder det även till en försämrad social kontakt och 

minskat emotionellt stöd från vårdarna.  

 Då den naturliga kontakten med andra begränsas i och med den fysiska miljön upplevde 

patienterna att de själva hade större ansvar för att ta initiativ till kontakt med vårdarna. De 

reglerade besöken kan även göra att patienterna upplever stress då de behöver ha goda skäl till 

vårdarnas besök. Alltså kan detta orsaka ytterligare lidande för patienten då den enda 

möjligheten för patienten att få social kontakt med vårdarna var via ringklockan. Eftersom 

patienterna inte själva hade möjlighet att förvissa sig om att den blivit hörd ökade känslan av 

att vara isolerad ytterligare, vilket orsakade känslor av oro och ilska då patienterna upplevde 

sig försummade och obetydliga jämfört med patienterna utanför isoleringen. Dessa känslor 

motsäger därmed tanken med sjukvården där god vård ska ges till alla på lika villkor.   

 Det framkom även i resultatet att en del patienter upplevde sig lämnade utan uppsikt längre 

stunder särskilt då de mådde fysiskt dåligt eller kände sig ensamma. Att patienterna inte fick 

den hjälp de behövde påverkade därmed deras värdighet. Avsaknaden av andra medförde 

även en ökad känsla av tystnad. Detta orsakade även känslor av ensamhet, övergivenhet och 
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brist på uppmärksamhet samt ignorans av vårdarna upplevdes. Ensamheten upplevdes vara 

det värsta tänkbara som patienterna kunde utsättas för.  

 Bennet (1983) bekräftas i sin studie att vårdarna måste tillgodose patienternas behov och 

att förlita sig på att kommunikationsförmågan motverkar patientens rädsla och oro, ensamhet, 

risk för depression samt att sjukhusvistelsen innebär en terapeutisk tid som inte inverkar 

försämrande på patientens hälsa.  

 Upplevelsen av anhöriga framkom i resultatet som det emotionella stödet då det var av vikt 

att ha någon att dela upplevelsen av både isolering och sjukdom med, vilket bekräftas i 

studien av Cohen et al. (2001). Anhöriga stod för kontakten med omvärlden och skapade 

känslan av delaktighet i familjelivet utanför isoleringen även om de fysiskt inte kunde 

närvara. Kontakten med anhöriga innebar att negativa känslor så som ensamhet och 

upplevelsen av att vara bortglömd minskade samt att det var lättare att följa 

behandlingsplanen då patienterna hade stödet från anhöriga. Detta visade sig tydligt hos 

patienter utan anhöriga som upplevde ökad ensamhet och inget att se fram emot. Bennet 

(1983) beskriver att detta stöd är viktigt eftersom att människan har en förmåga att relatera sitt 

liv efter välkända fasta punkter, så som välkända platser, rutiner och vanor samt relationer till 

närstående. De välkända fasta punkterna indicerar var vi befinner oss både fysiskt och 

psykiskt. Då en person befinner sig i en värld av ovisshet kan det underlätta att befinna sig i 

en välkänd miljö. Att vårdas på sjukhus i isolering innebär därmed att patienten tas från det 

välkända och placeras i en främmande okänd miljö, vilken tar tid att anpassa sig till (Bennet, 

1983).  

 Att minska antalet barriärer är något som Grazier (1988) beskriver som en förutsättning för 

en god upplevelse av isoleringen.  

 För att underlätta vistelsen i isolering är det därför en fördel om omvårdnaden görs av så få 

personer som möjligt där stor vikt läggs på kommunikationen. Patienterna kan därmed känna 

att de är medvetna om vem som kommer om de ringer på klockan vilket kan skapa en känsla 

av kontroll i en situation där patienterna är helt utlämnade åt andra. Detta stärker även 

patienternas delaktighet då de får en möjlighet att sammarbeta med ett fåtal välkända vårdare. 

I och med att omvårdnaden sköts av så få vårdare som möjligt är det större chans att 

patientens upplevelse av situationen uppdagas och därmed kan vårdarna bejaka livsvärlden.  
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10. Slutsatser 

När vi påbörjade detta examensarbete hade vi en tanke om hur det kunde upplevas att vårdas i 

isolering. Men det visade sig att människan bakom den stängda dörren upplevde det starkare 

och mer påtagligt att isoleras än vad vi först hade trott, samt att upplevelsen mellan patienter 

skilde sig i en del fall, både i frågan om orsaken bakom isoleringen men även hur patienten 

upplevde det och dennes möjlighet till att handskas med situationen. Vi anser att vårda en 

patient i isolering är både svårt och komplext i frågan om att kunna tillfredsställa patientens 

behov på ett rättvist sätt. Vi har insett att upplevelsen av isolering är unik och en del patienter 

är mer eller mindre berörda av den ensamhet den oftast innebär. Det vi anser att resultatet 

påvisar är att den isolerade patienten är i behov av information för att ens förstå orsaken till 

varför den ska vårdas isolerad från andra patienter. Detta ställer då ett krav på vårdpersonalen 

om att ha goda kunskaper i kommunikation och den medicinska orsaken till isoleringen samt 

dess skyddsåtgärder. Desto mer kunskap från vårdpersonalen som förmedlas på ett förståeligt 

sätt skapar en trygghet och ett lugn hos patienten och minskar på den psykiska isolering som 

den fysiska begränsningen innebär. 

 Även den ensamhet och tristess som patienterna upplevde kan enligt författarna minskas 

med hjälp av att patienterna får tillgång till tydlig och klart information om vad som gäller, 

hjälp med att bibehålla kontakten med omvärlden och saker att sysselsätta sig med. Den 

isolerade patienten måste även få möjlighet till mer social kontakt och få känna sig hörd och 

sedd. Detta för att inte öka på den ensamhet många isolerade patienter redan upplever och 

därmed orsaka mer skada.    
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Bilaga 1, Sökmatris 

* Numret i databasrutan motsvarar numret på artikeln i resultatmatrisen, se bilaga 2. 

Databaser Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

1.  

CINAHL 

 

Source isolation 

patient experience 

infection nursing 

5 1 

2.  

CINAHL 

Source isolation 

qualitative 

infection 

21 3 

3.  

Medline 

Infection isolation 

[Title] AND 

Patients AND 

Experience 

3 1 

4. 

CINAHL 

Isolation patients 

experience [Title] 

9 2  

5. 

Pubmed 

Patient isolat* 

experience* 

[Title] 

50 2  

6. 

CINAHL 

Manuell sökning 

från referenslista 

Deborah Ward 

Gaskill [Author] 

AND Henderson 

[Author] 

1 1 

7. 

CINAHL 

Manuell sökning 

från referenslista 

Deborah Ward 

Oldman, T 

[Author] 

2 1 

8. 

CINAHL Manuell 

sökning från 

referenslista 

Hwang Cheng 

Feelings of 

oncology patients 

[Title] 

1 1 

9. 

CINAHL Manuell 

sökning från 

referenslista 

Hwang Cheng 

Collins, C 

[Author] AND 

Upright, C 

[Author] 

1 1 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

* Numret på artikeln motsvarar numret i databasrutan i sökmatrisen, se bilaga 1 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

2. 

Barrat, R 

Shaban, R 

Moyle, W 

Behind barriers: 

patients perceptions 

of source isolation for 

methicillin-resistant 

staphylococcus 

aureus (MRSA) 

2010/2011, Australien, 

Australian Journal of 

Advanced Nursing 

Att utforska upplevelsen av 

MRSA isolering hos 

patienter inom sluten 

akutvård på Nya Zeeland. 

10 vuxna patienter från olika 

vårdavdelningar på ett 

akutsjukhus som isolerats 

p.g.a MRSA i minst 3 dagar. 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer i cirka 30 minuter. 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och bekräftades av 

varje deltagare. 

Intervjuerna analyserades 

enligt M van Manens (1997) 

föreslagna strategi. 

Majoriteten av deltagarna fann några 

positiva aspekter av att ha ett eget rum men 

generellt sett var upplevelsen av isolering 

negativ. 

Den fysiska omgivningen ingav känslor av 

instängdhet, begränsning, och fångenskap. 

Patienterna upplevde frustration över 

restriktionen rummet innebar och 

begränsningen av friheten. 

Isoleringen och kunskapen om sin infektion 

medförde känslor av ensamhet och 

stigmatisering då de insåg att de kunde 

smitta andra. En del patienter upplevde 

isoleringen som lugn och behaglig och 

uppskattade avskildheten. 

Kontakten med omvärlden var viktig vilket 

upprätthölls via anhöriga, telefon och media. 

Vårdpersonalens skyddskläder utgjorde en 

barriär för interaktion påverkade 

upplevelsen av vården. 

8. 

Campbell, T 

Feelings of oncology 

patients about being 

nursed in protective 

isolation as a 

consequence of 

cancer chemotherapy 

treatment 

1999; England 

Journal of Advanced 

Nursing 

Studiens syfte var att 

beskriva känslorna hos 

cancer patienter som vårdas i 

isolering som en följd av 

kemoterapibehandling. 

Urvalet bestod av 5 patienter 

som alla hade fått höga doser 

av kemoterapi och vårdades i 

isolering. Alla var 18 år eller 

äldre, vid sina sinnens fulla 

bruk, inga föreliggande 

psykiatriska diagnos, läst och 

skrivit under medgivande för 

deltagandet och varit isolerade 

i skyddsisolering i minst 7 

dagar innan intervjun. 

Intervjuerna utfördes med 

De fyra kategorierna specifika för 

upplevelsen av isolering handlade om; att 

vara instängd, handskas med upplevelsen, 

att vara ensam och att upprätthålla 

kontakten med omvärlden. En del hade 

mindre problem med att vara ensamma 

medan andra upplevde det väldigt 

påfrestande. Kunskapen gällande syftet med 

isoleringen visade sig ha direkt effekt på 

upplevelsen. Patienterna upplevde 

isoleringen mindre traumatiskt än väntat. 

Anhöriga var en viktig del för patientens 
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semistrukturerade 

intervjufrågor och spelades in 

för att kunna porträttera tonen 

och känslan hos patienten och 

sedan ordagrant transkriberas. 

Konstant jämförande analys 

låg till grund för dataanalysen. 

Utskrifterna lästes flertalet 

gånger och kodades för 

eventuellt uppkommande 

teman.  

upplevelse av isolering och framställdes 

som det emotionella stödet och kontakten 

med omvärlden var viktig vilket upprätthölls 

via anhöriga, telefon och media.  

Vissa patienter avstod aktivt från besök för 

att skydda sig själva från infektioner. 

Rummets geografiska läge hade betydelse 

för upplevelsen av ensamhet. Patienterna 

upplevde sig välinformerade om 

anledningen till varför de behövde vårdas i 

skyddsisolering. 

4. 

Cheng, H 

Qin, LX 

Tee, HK 

An exploratory study 

on the isolation 

experience of patients 

with haematological 

disorders 

2008, Singapore, 

Singapore Nursing 

Journal 

Att undersöka upplevelsen 

av isolering hos patienter 

med hematologisk sjukdom.   

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer med 4 patienter på 

en hematologisk avdelning på 

det lokala akutsjukhuset. Alla 

var kinesiska, religiösa män 

mellan 27-58 års ålder. Två 

var gifta, en singel och en 

skild. Alla intervjuer ägde rum 

på dag 3 i isolering och skrevs 

ner manuellt. Intervjuerna 

analyserades utifrån Maslow’s 

behovstrappa och Roy’s 

anpsssningsmodell. 

Den generella upplevelsen av isolering var 

att det var hanterbart men inte trivsamt att 

vara isolerad. Patienterna upplevde sig 

frustrerade över restriktionen som deras rum 

innebar och dess begränsning på deras 

frihet.  

En del upplevde isoleringen som lugn och 

behaglig, andra uppskattade tillgången till 

eget rum som medförde avskildhet och eget 

personligt utrymme. Vissa upplevde en 

känsla av självkontroll genom att vårdas 

isolerade från andra patienter då de själva 

kunde styra över sina dagliga aktiviteter.  

Anhöriga var det emotionella stödet och 

kontakten med omvärlden var viktig vilket 

upprätthölls via anhöriga, telefon och media.  

9. 

Collins, C 

Upright, C 

Aleksich, J 

Reverse isolation: 

what patients 

perceive 

1989; USA 

Oncology Nursing 

Forum 

Studiens syfte var att 

undersöka patienters 

upplevelse av 

skyddsisolering på grund av 

autolog 

stamcellstransplantation. 

I denna studie användes en 

kvalitativ metod enligt Parse, 

Coyne och Smith. Vilket 

innebar en metod med öppna 

frågor i intervjuer som 

analyseras för att få fram 

upplevelsen av deltagarna som 

återkommer i teman. 6 

patienter deltog, 5 var män 

och 1 kvinna mellan 

åldrarna18-37 år. Intervjuerna 

gjordes dag 3, 7, 12 och 19 för 

Intervjuerna ledde fram till 5 huvudteman 

som handlade om; tidigare erfarenhet, 

förberedelse för skyddsisolering, att vara 

instängd, hålla kontakten och fördriva tiden. 

Patienterna upplevde sig frustrerade över 

restriktionen som deras rum innebar och 

dess begränsning på deras frihet. Patienter 

som tidigare hade erfarenhet av att vara 

ensamma upplevde en mindre påfrestning 

senare i isoleringen. 

De fysiska biverkningarna av den 

medicinska behandlingen var mer påtagliga 
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att se om perspektivet ändrats 

över tid. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Mellan 

intervjuerna läste intervjuarna 

individuellt och tillsammans 

igenom intervjuerna för att 

identifiera teman. Om det 

fanns något oklart togs det upp 

med patienten och ändrades. 

Intervjuarna höll en sista 

intervju efter isoleringen för 

att få de olika teman som 

framkommit bekräftade.   

än känslan av att vara isolerad. 

Patienterna upplevde stress och frustration 

över att bli avbrutna i sina egna vanor så 

som sömn och toalettbesök.  Tristess under 

isoleringen, få meningsfulla saker att göra 

och dagarna kändes längre än vanligt och de 

försökte sova så mycket som möjligt för att 

få tiden att gå. Att få besök vara viktigt för 

alla då anhöriga innebar stöd och någon att 

samtala med och som lyssnade och 

genomlevde upplevelsen med patienterna. 

Kontakten med omvärlden var viktig vilket 

upprätthölls via anhöriga, telefon och media. 

Vissa patienter avstod aktivt från besök för 

att skydda sig själva från infektioner. 

Vårdpersonalens skyddskläder upplevdes 

inte utgöra en barriär för interaktion. 

 

6.  

Gaskill, D 

Henderson, A 

Fraser, M 

Exploring the 

everyday world of the 

patient in isolation 

1997; USA 

Oncology Nursing 

Forum  

Syftet med denna studie var 

att undersöka de aspekter 

och upplevelser av att vara 

skyddsisolerad som inte 

uppmärksammades av 

vårdpersonal.  

Kvalitativ metod med grund i 

den hermeneutiska filosofin 

användes. Sju patienter inom 

hematologi/BMT i åldrarna 

19-70 år intervjuades alla 

mellan andra och tredje 

veckan i isolering med 

undantag av en kvinna som 

intervjuades efter sju veckor.. 

Intervjuarna använde sig av ett 

fenomenologiskt 

förhållningssätt och 

patienterna valdes utifrån 

tidigare erfarenhet och 

kunskap isolering. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Intervjuerna. 

Intervjuarna läste igenom 

intervjuerna ett flertal gånger 

och analyserade dem med van 

Manens förespråkade strategi.   

Under intervjuerna framkom det att 

upplevelsen av diagnosen och den 

medicinska behandlingen och dess 

biverkningar var av större betydelse än 

isoleringen. Anhöriga var en viktig del för 

patientens upplevelse av isolering och 

framställdes som det emotionella stödet. De 

patienter som inte hade någon anhörig 

upplevde isoleringen som mycket ensam, 

ingen att tala med och inget att se fram 

emot. Kontakten med omvärlden var viktig 

vilket upprätthölls via anhöriga, telefon och 

media. Informationen de fått var adekvat 

och de hade förstått anledningen till 

isoleringen. Patienterna upplevde stress och 

frustration över att bli avbrutna i sina egna 

vanor så som sömn och toalettbesök. De 

upplevde tristess med få meningsfulla saker 

att göra och dagarna kändes längre än 

vanligt och de försökte sova så mycket som 

möjligt för att få tiden att gå. 
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2. 

Hellström, L,. 

Sjöström, T, H,. 

Skyman, E. 

Patients’ experiences 

of being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

2010, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

caring science 

Få kunskap om patienters 

upplevelse av att ha smittats 

av MRSA på sjukhuset, och 

därefter isolerats på 

infektionskliniken.  

Urvalet består av sex 

patienter, två kvinnor och fyra 

män, mellan 35-76 år, vilka 

smittats av MRSA på 

Sahlgrenska sjukhuset år 

1997-2001och därefter 

isolerats under minst en vecka.  

Studien är kvalitativ där 

djupintervjuer med öppna 

frågor används. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde isoleringen smittan 

krävde som traumatisk. Den fysiska 

omgivningen ingav känslor av instängdhet, 

begränsning och fångenskap. Patienterna 

upplevde frustration över restriktionen 

rummet innebar och begränsningen av 

friheten. 

Patienterna upplevde att de inte fick vård på 

samma villkor samt att de saknade 

information om sjukdomen.  

Känslor av ensamhet, övergivenhet och brist 

på uppmärksamhet från vårdpersonal 

upplevdes. 

5. 

Kelly-Rossini, L 

Perlman, D  

Mason, D 

The experience of 

respiratory isolation 

for HIV-infected 

persons with 

tuberculosis 

1996; England 

JANAC: Journal of the 

Association of Nurses 

in AIDS Care  

Syftet med denna studie var 

att utveckla en förståelse för 

upplevelsen av respiratorisk 

isolering för HIV-patienter 

med tuberkulos.  

Studien gjordes på ett stort 

förortssjukhus där 18 patienter 

deltog. 13 var män och 5 

kvinnor i åldrarna 30-51 år. 

Studien innehåller både en 

kvalitativ och en kvantitativ 

del. I den kvalitativa delen 

användes semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

för att få fram patientens 

upplevelse. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Efter utskrift lyssnades 

intervjuerna igenom 

ytterligare för att inte missa 

något av vikt i det som 

patienterna sagt. Teman 

identifierades med iterativ 

metod. 

Den fysiska omgivningen ingav känslor av 

instängdhet, begränsning och fångenskap. 

Patienterna upplevde sig frustrerade över 

restriktionen som deras rum innebar och 

dess begränsning på deras frihet. 

Känslor av ensamhet, övergivenhet och brist 

på uppmärksamhet från vårdpersonal. En 

del patienter sig inte alls besvärade av 

ensamheten utan tyckte det var lugnt och 

skönt. Den otydliga informationen och 

oklarheten gällande restriktioner och att det 

fanns regler som inte alltid följdes, 

upplevdes förvirrande. Anhöriga var en 

viktig del för en del patientens upplevelse av 

isolering och framställdes som det 

emotionella stödet och en tillgång för 

följsamheten av behandlingsplanen. 

Patienterna upplevde tristess under 

isoleringen med få meningsfulla saker att 

göra och dagarna kändes längre än vanligt 

och de försökte sova så mycket som möjligt 

för att få tiden att gå. Patienterna upplevde 

stress och frustration över att bli avbrutna i 

sina egna vanor så som sömn och 

toalettbesök.  Patienterna upplevde en 

stigmatisering då en del personal 
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behandlade dem annorlunda. 

4. 

Knowles, H 

The experience of 

infectious patients in 

isolation 

1993, England 

 Nursing Times 

Undersöka upplevelsen av 

isolering från patienters och 

sjuksköterskors perspektiv. 

Urvalet i studien var åtta 

patienter och sjuksköterskor 

från sju olika vårdavdelningar 

i åldrarna 21-29 år och 64-85 

år med två dagars erfarenhet 

av isoleringsvård på eget rum 

på grund av samhälls- eller 

vårdrelaterad infektion. 

Kvalitativa djupintervjuer som 

transkriberades och 

analyserades i det individuella 

kontextet och teman uppstod.  

Vissa patienter uppskattade avskildheten 

och självkontrollen som isoleringen innebar. 

Vissa patienter uttryckte neglekt, ensamhet 

och stigmatisering.  
Den fysiska omgivningen ingav känslor av 

instängdhet, begränsning och fångenskap. 

Patienterna upplevde att kontakten med 

andra patienter hade betydelse för både 

socialt sällskap men även en känsla av stöd. 

Många upplevde tristess under isoleringen, 

få meningsfulla saker att göra och dagarna 

kändes längre än vanligt och de försökte 

sova så mycket som möjligt för att få tiden 

att gå. Att få kontakt med vårdpersonalen 

var en ansträngning då det behövde finnas 

ett klart syfte för personalens besök 

5. 

Madeo, M 

Understanding the 

MRSA experience 

2001; England  

Nursing Times 

Att beskriva MRSA smittade 

patienters upplevelse av att 

vårdas i isolering och 

identifiera strategier som 

underlättar deras tid på 

sjukhus  

Sju patienter mellan 19 och 72 

år, 3 kvinnor och 4 män, som 

alla haft MRSA i minst 2 

veckor och varit inlagda på 

sjukhus av olika orsaker. 

Intervjuerna gjordes utifrån ett 

fenomenologiskt 

förhållningsätt för att få fram 

patientupplevelsen. 

Intervjuerna analyserades 

genom att använda Colaizzi´s 

sju-stegs metod. 

Patienterna var delade i två grupper, de som 

tyckte det var okej att vara ensamma i 

isolering och de som inte tyckte om det alls. 

Det var uppenbart att upplevelsen var 

traumatisk särskilt på de som fått en oväntad 

diagnos och därför isolerades.  

Patienterna upplevde sig frustrerade över 

restriktionen som deras rum innebar och 

dess begränsning på deras frihet.  

Vissa upplevde en känsla av självkontroll 

genom att vårdas isolerade från andra 

patienter då de själva kunde styra över sina 

dagliga aktiviteter.  

Avsaknaden av andra patienter upplevdes 

påfrestande då patienterna hellre samtalade 

med andra patienter än tittade på tv hela 

dagarna. 

1. 

Newton, J.T 

Patients´perceptions 

of 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) and 

2001; England; 

Journal of Hospital 

Infection 

Att undersöka förståelsen 

hos patienter smittade med 

MRSA och deras upplevelse 

av isolering. 

Studien baseras på 19 

patienter som misstänktes ha 

en MRSA infektion och var 

isolerade från andra patienter. 

12 kvinnor och 7 män, mellan 

Isoleringen ansågs ha både för och 

nackdelar. Patienter upplevde känslor av 

självkontroll genom att vårdas i isolering då 

de själva kunde styra över sina dagliga 

aktiviteter. 
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source isolation: a 

qualitative analysis of 

source isolated 

patients. 

44-87 år. Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades för analys. 

Intervjuaren följde ett 

förbestämt intervjuschema och 

använde sig av djupdykande 

frågor för mer detaljerade 

beskrivningar. Analysen av 

intervjuerna gjordes med hjälp 

av innehållsanalys enligt 

Bowling (1997). Analysen av 

intervjuerna kodades om till 

kategorier.  

Även känslor av ensamhet, övergivenhet 

och brist på uppmärksamhet från 

vårdpersonal 

upplevdes.  

Trots både skriftlig och muntlig information 

var det få patienter som hade kunskap om 

anledningen till isolering och barriärvård 

vilket hade konsekvenser för följsamheten. 

    

7.  

Oldman, T 

Isolated cases 1998; England 

 Nursing Times 

Att utforska patienters samt 

deras vårdares uppfattning 

av upplevelsen av isolering 

och att analysera, jämföra 

och se skillnaderna i deras 

svar. 

5 patienter och 5 

sjuksköterskor intervjuades. 

Patienterna och dennes 

sjuksköterska tilldelades 

samma nummer för att hålla 

identiteterna konfidentiella 

men samtidigt visa deras 

relation. Författarna använde 

semistrukturerade öppna 

intervjufrågor för studien. 

Intervjuerna för den 

sjuksköterska och patient 

skedde samma dag vilka 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Vid första 

intervjutillfället hade 

patienterna varit isolerade 

mellan 5 dagar och 4 veckor.  

Isoleringen och kunskapen om sitt tillstånd 

gjorde att patienterna kände sig ensamma 

och stigmatiserade. De upplevde även 

känslor av övergivenhet och brist på 

uppmärksamhet från vårdpersonal. 

Isoleringen innebar både frihet över att inte 

behöva ta hänsyn till andras behov men 

även frustration över restriktionen som deras 

rum innebar och dess begränsning på deras 

frihet. En del patienter kände sig inte alls 

besvärade av ensamheten utan tyckte det var 

lugnt och skönt. 

Alla patienter upplevde sina anhöriga som 

ett stort stöd och kontakten med omvärlden 

var viktig vilket upprätthölls via anhöriga, 

telefon och media. 

En del patienter upplevde den oväntade 

diagnosen och snabba flytten till isolering 

som traumatisk. 

2.  

Pacheco, M,  

Spyropoulos, V 

The experience of 

source isolation for 

Clostridium difficile 

in adult patients and 

their families' 

2010, Kanada, 

Canadian Journal of 

Infection Control 

Att utforska upplevelsen av 

isolering hos Clostridium 

difficile positiva patienter 

och deras familj 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer. 

5 patienter och 5 

familjemedlemmar 

rekryterade från 

slutenvårdsavdelningar på 

universitetssjukhus. 

Omvårdnaden upplevdes inte påverkas av 

isoleringsåtgärderna men patienterna 

upplevde ensamhet relaterat till bristen av 

besök. Detta skapade en känsla av att vara 

avstängd från andra men även ovisshet 

förekom angående sjukdomstillståndet hos 

både patienter och anhöriga.  
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Intervjuerna analyserades 

utifrån Colaizzi´s 

analysmetod. 

Den otydliga informationen och oklarheten 

gällande restriktioner och att det fanns 

regler som inte alltid följdes, upplevdes 

förvirrande. 

3. 

Ward, D 

 

Infection control: 

reducing the 

psychological effects 

of isolation.  

 

2000, England, 

 British Journal of  

Nursing 

Undersöka vad patienter 

anser skulle kunna minska 

deras negativa upplevelse av 

isolering. 

Frågeformulär bland 21 

patienter på en 

infektionsavdelning 

identifierade de med negativ 

upplevelse av isolering. 5 

patienter med negativ 

upplevelse av isolering 

intervjuades sedan med 

semistrukturerade 

djupintervjuer. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades sedan med hjälp 

av Burnard´s innehållsanalys. 

De positiva upplevelserna av isolering var 

avskildheten, lugnet och avslappningen eget 

rum medförde. De negativa upplevelserna 

var ensamhet, tristess och begränsningen. 

Patienterna kände sig otillfredsställda med 

vårdpersonalens 

kommunikationsfärdigheter. Behovet av 

information var av stor betydelse för 

upplevelsen av isoleringen. Den otydliga 

informationen och oklarheten gällande 

restriktioner och att det fanns regler som 

inte alltid följdes, upplevdes förvirrande. 

Kontakten med andra patienter hade 

betydelse för både socialt sällskap men 

ingav även en känsla av stöd. 

 


