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Sammanfattning 

Bakgrund:  Isoleringsvård kan bli aktuell när patienter bär på smitta eller har nedsatt 

immunförsvar. Att vara isolerad innebär att patienten ska befinna sig i ett 

begränsat utrymme och får vistas endast där under vårdtiden. Enligt 

smittskyddslagen ska patienter isoleras för att minska smittspridning både från 

patient till omgivningen eller motsatsen. Isoleringsvård kan vara psykiskt 

påfrestande för en del patienter. Den ökade förekomsten av multiresistenta 

bakterier ställer stora krav på hälso- och sjukvården eftersom patienter med 

multiresistenta bakterier vårdas isolerade för att minska smittspridningen. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att vårdas isolerad. 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats baserade på tio vårdvetenskapliga 

artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs (2012) metod för 

analys för litteraturöversikt. 

Resultat: I litteraturöversikten framkom fyra teman; Upplevelse av att vara isolerad i en 

främmande miljö, Behov av kommunikation och information, Känsla av 

utanförskap, Behov av närvaro och närhet från anhörig och personal. 

Resultatet visade att patienterna upplevde att vårdas isolerad som både 

negativt och positivt beroende på tidigare erfarenheter av att vårdas isolerat 

samt vilken information de fick av personalen. Gemensamt för patienter som 

vårdats isolerat var känslan av ensamhet. Resultatet visade att patienter 

saknade vårdpersonalens närvaro och beröring vilket hade stort betydelse för 

lindring av negativa känslor. 

Diskussion: I Diskussionen lyfts betydelsen av samvaro med andra människor, patient 

delaktighet, och vikten av information och kommunikation fram. När 

sjuksköterskan blir medveten om patienters upplevelse av isoleringsvård kan 

hon/han underlätta för patienten och erbjuda en god vård. 

Nyckelord: 
isolering, infektion, sjukhus, patienter, upplevelse, och social. 

 

 

 



 

Abstract  

Background: Isolation care may be necessary when a patient is carrying infection or is 

being inflicted with disease that causes deficit immune system. Being isolated 

means that the patient is in a confined space and may stay only there. Even in 

ancient times, people discovered the importance of isolating people carrying 

an infection from the rest of society. According to the Infectious Diseases 

Act, patients should be isolated in order to reduce the spread of infection both 

from the patient to the surroundings as well as the opposite. Isolation care can 

be psychologically stressful for some patients. They feel alone and 

abandoned, which eventually leads to suffering for patients. The increased 

prevalence of multidrug-resistant bacteria has set high standards in health care 

because it is challenging to care for patients isolated to reduce the spread. 

Aim: The aim was to illustrate patients’ experience of being nursed in isolation. 

Methods: a literature review with qualitative approach based on ten health science 

articles. The articles were analyzed using Friberg (2012) study analysis. 

Results: The literature review revealed four themes; difference experience of being 

isolated in an alien environment and needs of communication and 

information, feelings of alienation, the need for the presence and proximity of 

kin and staff. The results showed that patients experienced isolation care both 

negative and positive, depending on whether patients had previous experience 

of isolation care and the information they received from staff. Common in all 

patients was that isolation care contributed to a feeling of loneliness. The 

results showed that patients lacked staff attendance and touch which had great 

significance for the relief of the negative feelings. 

Discussions: The discussion highlights the importance of the patients socializing with other 

people, patient participation, and the importance of information and 

communication. With the nurse's awareness of patients' experience of 

isolation care he/she can help the patient and provide good care. 

Keywords: 
Isolation, infection, hospital, patient, experience and social. 
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1. Inledning 

Att vårdas isolerat på sjukhus har med tiden blivit både mer omfattande och vanligt för 

patienter som bär på smitta. Smittspridningen kan på så sätt minska och det kan även bidra till 

att skydda patienter med nedsatt immunförsvar från att bli smittade. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på en infektionsavdelning upplevde vi att 

sjukvårdspersonalen lade mest fokus på avdelningens lokala resurser och läkarens bedömning 

av hur patienter skulle isoleras. Vi upplevde att det fanns brister i kunskapen om hur patienter 

upplevde isoleringen. Därför har vi valt att göra en litteraturöversikt om patienters upplevelse 

av isoleringsvård vid smittskyddsisolering för ökad förståelse ur patientens perspektiv.   

 

2. Bakgrund 

Bakgrunden omfattar beskrivningar över de områden som ligger till grund för denna 

litteraturöversikt. Historiken bakom isoleringsvård, smittskyddslagen, innebörden av 

isoleringsvård och allmänt om vårdande.  

 

2.1 Historiskt  

Människor har alltid haft rädsla för smittsamma sjukdomar. Redan under antiken upptäcktes 

vikten av att isolera smittbärande personer från resten av samhället (Gammon, 1999). De 

smittade fick bo i hyddor utanför gemenskapen för att hållas borta från andra människor 

(Gould, 2009). Florence Nightingales arbete bidrog till förbättringar i vårdhygienen under 

1800-talet. Hon insåg genom att införa god vårdhygien kunde risken för smittspridning 

minska (Ericson & Ericson, 2009). Mikroorganismer identifierades som orsak till 

infektionssjukdomar först under 1900-talet.  Det var i början av 1900-talet som man började 

isolera personer med smittsamma sjukdomar på sjukhus (Gould, 2009).  

 

2.2 Smittskyddslagen 

Svenska smittskyddslagen (SFS 2004:168) ligger till grund för hur smittsamma sjukdomar 

ska hanteras. Smittsamma sjukdomar som ingår i smittskyddslagen är bland andra HIV, 

tuberkulos, vinterkräkssjukan, multiresistenta bakterier och infektionssjukdomar. 

Infektionssjukdomar orsakas av ett smittämne som bakterier, svampar och virus. 

Smittsjukdomar är sjukdomar som kan överföras och utgöra hot mot människans liv och 

hälsa. När isolering blir aktuell för en person ska övriga vårdbehov tillgodoses och åtgärder 
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byggas på respekt för människans värde och integritet. Isoleringsvård ska fortgå så länge 

risken för smittspridning finns (SFS, 2004:168).  

 

2.2.1 Tillämpning rutiner 

Enligt socialstyrelsen (2006) sprids smittämnen genom indirekt och direkt kontaktsmitta, 

luftsmitta och droppsmitta. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen har kunskap om smittvägar 

för att kunna förebygga och förhindra smittspridning mellan patienter och vårdpersonal 

(Socialstyrelsen, 2006). Vid en första kontakt med patienter är smittämnet oftast okänt 

(SOSFS 2006:4). Enligt Socialstyrelsen är det ett krav att basala hygienrutiner skall tillämpas 

för att undvika smittöverföring oavsett vilken diagnos patienter har. I basala hygienrutinen 

ingår handhygien, skyddsrock och handskar (Vårdhandboken, 2010; SOSFS 2006:4). 

Skyddsutrustning utöver över handskar och skyddsrock ska även munskydd, skyddsglasögon, 

visir och skyddsmössa användas om behovet finns. Skyddsutrustningen ska vara av 

engångsbruk och kasseras efter varje användningstillfälle (SOSFS 2006:4). Vårdhygien 

omfattar alla åtgärder som används för att minska smittspridning såsom basala hygienrutiner, 

registrering av vårdrelaterande infektioner, välfungerande vårdrutiner och tillämpning av 

isoleringsvård (Ericson & Ericson 2009). I samband med uppkomsten av antibiotikaresistenta 

bakterier Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och vankomycinresistenta 

enterokocker (VRE) samt Extended Spectrum Betalactamase (ESBL) har sjukvården blivit 

bättre på att hantera hygienfrågor, vilket även successivt ökat behovet av isolering på sjukhus 

(Gammon, 1999).  

Cirka 10 procent av patienter inom sjukvården drabbas av en eller flera vårdrelaterade 

infektioner (VRI). VRI orsakas av överanvändning av antibiotika. VRI innebär ett stort 

lidande för patienten och förlänger patientens vårdtid samt ökar kostnader för sjukvården och 

samhället (Öhrn, 2009; Socialstyrelsen, 2006). För att patienter som vårdas isolerat ska 

erhålla en god vård måste sjuksköterskor sträva efter att göra patienten delaktig i vården 

(Socialstyrelsen, 2005). Därför krävs det att sjuksköterskan är kompetent och professionell i 

sitt yrkesutförande. Isoleringsvård är en viktig del av strategier för att förhindra VRI och 

minska risken för antibiotikaresistenta infektioner. Detta är ett sätt att förebygga nya 

framväxande smittsjukdomar inom hälso- och sjukvården (Landers et al., 2010). 
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2.3 Sjuksköterskans kompetens 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall sjukvården ge en god vård till alla 

människor. Sjuksköterskan ska tillgodose patienters behov av trygghet genom en god 

vårdkvalitet med en god hygienisk standard. Med en god vård menas det att hälso- och 

sjukvården grundas på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Sjuksköterskan 

ska göra patienten delaktig genom att involvera patienten i dennes vård (Hälso- och 

sjukvårdslagen, 1982:763). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan genom sin 

kompetens tillämpa kunskap och färdigheter. Sjuksköterskan ska ha förmåga att ge 

information till patienten och till anhöriga på ett empatiskt och lyhört sätt. Sjuksköterskan ska 

visa engagemang genom att vara observant för patientens och anhörigas förståelse om given 

information. Sjuksköterskan skall också uppmärksamma och bemöta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och lindra detta med adekvata omvårdnadsåtgärder 

(Socialstyrelsen, 2005). I en studie av Davies & Rees (2000) såg man att sjuksköterskors 

kunskapsbrist ledde till att de inte kunde hantera patienternas psykologiska behov. 

Sjuksköterskornas rädsla att bli smittad ledde till minskad patientkontakt. När sjuksköterskan 

såg depression hos patienterna blev de osäkra och vågade inte att gå in på rummet för att 

trösta patienterna (Davies & Rees, 2000). 

 

2.4. Isoleringsvård  

Att vara isolerad innebär att patienten inte får lämna rummet när det finns risk för 

smittspridning, vilket innebär en begränsning av rörelsefriheten (Ericson & Ericson, 2009). 

Isoleringsvård delas in enkelrum, skyddsisolering och kohortvård baserat på vilken sjukdom 

patienten har. Patienter som vårdas i ett enkelt rum är patienter med en infektion som sprids 

via luften (tuberkulos), via droppsmitta (vätskedroppar när en person nyser, hostar, kräks, 

eller vid diarréer), eller som kontaktsmitta samt indirekt smitta såsom vätskande sår, diarré 

och blödningar. Det finns olika typer av isoleringsrum. enkelrum med eller utan toalett, 

isoleringsrum med litet förrum och isoleringsrum där man vårdar patienter med risk för 

luftförorening. Där är rummet utrustat med sluss och ventilation som hindrar att luften från 

isoleringsrummet att strömma ut i korridoren eller till andra vårdrum (Ericson & Ericson, 

2009). Att vårda dessa patienter i enkelrum gör det möjligt att upprätthålla goda basala 

hygienrutiner.  

Skyddsisolering blir aktuellt när patientens immunförsvar är nedsatt. Patienten blir då 

infektionskänslig på grund av kraftig immunnedsättande behandling till exempel efter 
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organtransplantation (Ericson & Ericson, 2009). Patienten vårdas då i enkelrum med eget 

badrum och vistas endast på sitt rum om det är risk för smittspridning. Syftet är att skydda 

patienter från sin omgivning (Vårdhandboken, 2010; Lindahl et al., 2009; Socialstyrelsen, 

2006). Kohortvård innebär när ett antal patienter vårdas avskilt från andra patienter och där 

separat personal endast går in till dessa patienter dygnet runt. Denna typ av vård blir aktuell 

när patienter drabbats av svåra utbrott av t.ex. gastroenterit (maginfluensa) där stort antal av 

patienter och personal kan drabbas samtidigt (Ericson & Ericson, 2009; Socialstyrelsen, 

2006). Det är noga reglerat varför en patient måste vårdas isolerad. Det kan handla om 

patienter med öppen lungtuberkulos, stora hudskador, vattkoppor med mera (Lindahl, 

Skyman & Fryklund, 2009).  

Den vanligaste anledningen till isoleringsvård är för att minska smittspridning av 

antibiotikaresistenta bakterier och andra infektioner (Jeans, Macrae & Ashby, 2011). Det kan 

vara infektioner med bakterier som Clostridium difficile eller antibiotikaresistenta bakterier 

som MRSA och VRE (Madeo 2003). Att vara isolerad är psykiskt påfrestande och patienten 

kan känna sig ensam och utpekad. Det är viktigt att personalen förstår detta och stannar extra 

hos dessa patienter (Ericson & Ericson, 2009). Redan efter åtta timmars isolering kan 

patienten känna sig isolerad och beroende på hur länge de är isolerade ökar den psykologiska 

effekten av isoleringsvården (Bennett, 1983). 

 

2.5. Vårdande 

Vårdande innebär att sjukdom och annan ohälsa bekämpas, det är en väsentlig uppgift för 

sjukvårdspersonalen. Syftet med vårdandet är att individernas livskraft ska stärkas så att de 

själva kan ta tag i sin sviktande hälsosituation och återfå en balanserad tillvaro för att få 

välbefinnande liv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

     Enligt Eldh (2009) behöver patienter vid all vård att få information och undervisning om 

sitt tillstånd för att kunna vara delaktig i sin vård då resultat av vård och behandling blir bättre 

om patienten är delaktig. Vårdpersonal och patienter är beroende av varandra för att 

omvårdnaden ska bli optimal (Ternestedt & Norberg, 2009). Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen skapar förutsättningar för samarbete med patienten så att patienten ska kunna 

delta i beslut om sin vård. Detta är ett förhållningssätt som utgår från respekt för patientens 

autonomi (Eldh, 2009). När en patient vårdas isolerad ökar kraven på sjukvårdpersonalen då 

patienten befinner sig i en utsatt situation och behöver både vägledning och undervisning. 

Detta innebär att patientens omvårdnad ska sträva efter att skapa och ge möjlighet att främja 

hälsa och välbefinnande hos patienten (Ternestedt & Norberg, 2009).  
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Enligt Gammon, (1999) kan kommunikationshinder uppstå i samband med isoleringsvård 

eftersom patienter får färre besök av sjukvårdspersonalen. Jeans et al, (2011) har också 

påvisat att patienter som vårdas isolerade får färre spontana besök av sjukvårdspersonal. Detta 

påverkar vårdandet negativt då patienten måste kunna kommunicera med vårdpersonalen för 

att kunna redogöra sina omvårdnadsbehov (Gammon, 1999). Inom isoleringssjukvården 

ligger fokus på att förhindra smittspridning och att tillgodose den fysiska omvårdnaden, vilket 

leder till att vårdpersonalen kan bortse från den psykologiska delen av omvårdnaden 

(Gammon, 1999). Det är inte bara den vanliga rutinen som rubbas hos patienter som vårdas 

isolerade utan de utsätts för ytterligare stress som kan leda till känslomässiga och 

beteendemässiga manifestationer (Madeo, 2003). I Gammon (1999) har visat att 

isoleringsvård kan vara en mycket skrämmande och ångestväckande upplevelse. Gammon 

(1998) påpekar betydelsen av vårdvetenskaplig forskning av fenomenet isoleringsvård för att 

illustrera påverkan hos patienten. 

 

3. Problemformulering 

Isoleringsvård är viktig inom hälso- och sjukvården för att förhindra smittspridning eller för 

att skydda infektionskänsliga patienter. Rutiner för hur och när isoleringsvård krävs finns 

utvecklade. Större vikt behöver läggas på patienternas syn på och upplevelser av 

isoleringsvård. Isoleringsvården i sig kan utgöra ett hinder för kommunikation mellan 

patienter och vårdare vilket kan inverka negativt på patienters möjligheter till delaktighet i sin 

vård. Studier har visat att isoleringsvård även kan påverka patienters välbefinnande på olika 

sätt. Kunskap om patienters upplevelser av isoleringsvård kan förbättra sjuksköterskans 

förståelse för patienters situation och leda till förbättrad interaktion mellan patienter och 

vårdpersonal för att underlätta isoleringsvården för patienten.  

 

4. Syfte 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av att vårdas isolerad. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

I detta examensarbete har Erikssons omvårdnadsteori ”Människa och vårdande” valts som 

teoretiskt utgångspunkt. Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas i 

resultatdiskussion för att diskutera resultatet. 

Katie Erikssons omvårdnadsteori som är en individinriktad teori där människan anses som 

en unik individ (Eriksson, 1987). Människan definieras av sina medmänniskor och relationen 
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med sin omgivning. Erikssons människosyn är grundstommen för teorin som helhet. Eriksson 

använder sig av konsensusbegreppen; Människa, Hälsa, Vårdande, och Miljö. De begrepp 

som är mest centrala för detta arbete är människa och vårdande. Enligt Eriksson är vårdande 

ursprungligen ett naturligt mänskligt beteendemönster. Teorin visar att människan i grunden 

är en naturlig vårdare. Vårdandet omfattar begreppen ansa, leka, lära och syftet med 

vårdandet är att främja hälsa (Eriksson, 1987).  

Eriksson (1987) utgår från den kristna tron och hon anser att människans existens är knuten 

till förhållandet mellan människan själv, och mellan Gud och den andra människan. Eriksson 

framställer att tro, hopp och kärlek är grundläggande dimensioner i förhållandet till Gud. Hon 

menar att människan är i grunden religiös och strävar efter kärlek genom att finna en enhet 

med den andra människan. Eriksson anser att människan är okränkbar. Hon beskriver 

människan som enhet som delas upp i tre olika dimensioner: kropp, själ och ande. Hon menar 

att alla tre delar ska studeras var och en för sig för att kunna förstå helheten.  Eriksson anser 

att själen lever i kroppen och människan använder sin kropp för att vara i kontakt med andra 

människor. På så sätt kan människan ta emot och ge information i olika former. Detta innebär 

att människan inte ska isoleras från sin omvärld utan blir till i en ständig interaktion med 

andra människor och miljön. Eriksson anser ur en helhetssyn att människan är hel och hälsan 

är hel, vilket tyder på att en hel människa är en människa som har hälsa (Eriksson, 1987). 

Eriksson (1987) framhåller att vårda handlar om att ansa, leka och lära för att skapa ett 

tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande. Hon hävdar att vårda 

innebär att stötta en utveckling av hälsoprocesser. Eriksson menar att ansning betyder att ta 

hand om det kroppsliga, vilket medför att tillgodose de kroppsliga behoven liksom god hygien 

och välbehag. Lekandet är knutet till förbättring av tillit och belåtenhet i relation till andra 

sociala situationer. Eriksson menar att leken befordrar en form av kreativitet som bekräftar 

individens karaktär. Leken förklaras som en tillit till omgivningen och är det huvudsakliga 

elementet i vårdandet. Lärandet betyder utveckling vilket innebär en ständig förändring och 

leder till självständighet, självförverkligandet och mognad. Eriksson anser att lärandet och 

lekandet är knutet till varandra. Lärandet bör få växa fram utifrån människans behov, menar 

Eriksson. Vårdandet innebär delande, närvaro med människan, livet och Gud (Eriksson, 

1987). Därför är det viktigt att patienten är delaktig i sin vård.  

 

6. Metod 

En litteraturöversikt gjordes för att sammanställa kunskap om patienters upplevelser av 

isoleringsvård med inspiration av Friberg (2012). Litteraturöversikt innebär att skapa en 
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översikt av befintligt kunskap inom ett specifikt område genom att göra en sammanställning 

och analysera publicerad forskning. Litteraturöversikten baseras på vetenskapliga empiriska 

artiklar som söktes i olika vetenskapliga databaser. 

  

6.1. Datainsamling och urval 

De sökord som användes var Isolation, infection, hospital, patient, experience och social 

isolation. Sökorderna användes i olika kombinationer och gav träffar i flera databaser. De 

databaser som användes för sökning var Nursing & Allied Health Source, PubMed och 

CINAHL with full text. En sammanställning av använda sökord och databaser presenteras i 

bilaga 1. Även manuell sökning utfördes, vilket innebär att referenslistan i vissa utvalda 

artiklarna som svarade på studiens syfte granskades för att hitta fler relevanta artiklar. Genom 

detta tillvägagångssätt hittades ytterligare två artiklar som granskades och visade sig vara 

relevanta för arbetets syfte. Inklusion och exklusionskriterier som användes för denna 

litteraturöversikt redovisas i tabell 1. Artiklar som söktes skulle handla om vuxna patienters 

upplevelser av att vårdas isolerade på sjukhus antingen för att de är bärare av smittsamma 

infektioner eller för att patienten hade nedsatt immunförsvar. Kvalitativa artiklar valdes för att 

öka förståelse av patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. 

 

Tabell 1: översikt av urval 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

Tidsgräns på 2000-2014 

Åldersgräns från 18 år 

Kvalitativa metoder  

Språk: Engelska & Svenska 

Barn 

Kvantitativa metoder 

Andra språk än Engelska & Svenska 

Litteraturstudier/översikt 

 

Litteraturöversikten baseras på tio kvalitativa artiklar, se bilaga 2. Studierna är genomförda i 

Sverige, Canada, New Zealand, USA, England och Singapore. De tio artiklarna som ingår i 

litteraturöversikten belyser upplevelsen av isoleringsvård och innefattar olika sjukdomar över 

ett globalt perspektiv. 

 

6.2. Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av Fribergs (2012) metod för analys för 

litteraturöversikt. Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna.  Anteckningar fördes 
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under läsningen. Författarnas förståelse av artiklarnas innehåll kontrollerades genom att 

dubbelkontrollera om förståelsen överensstämde med varandra, detta för att minimera risken 

för feltolkning. Under analysarbetet har artiklarnas innehåll bearbetas från sin helhet med 

hjälp av sammanfattningar, färgmärkningar och grupperingar till mindre delar för att sedan få 

en ny större helhetsbild. Detta för att noggrant bearbeta innehållet så att relevanta delar i 

artiklarnas syfte upptäcks. Utifrån Fribergs (2012) beskrivningar lästes artiklarnas resultat del 

för sig för att få en överblick av artiklarna. Artiklarnas resultat sammanställdes och 

kategoriserades sedan in efter likheter och skillnader. Därefter formulerades teman (se tabell 

2) Upplevelse av att vara isolerad i en främmande miljö, Behov av kommunikation och 

information, Känsla av utanförskap och Behov av närvaro och närhet från anhörig och 

vårdpersonal.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Vid urval av resultatartiklarna valde författarna att endast inkludera vetenskapliga empiriska 

artiklar som godkändes av etiska kommittéer. Detta för att forskningsetikens grund är 

moraliskt ansvar (Codex, 2013). Artiklarnas etiska aspekter har granskat med fokus på om 

deltagarna fick vara anonyma, om de fick korrekt information om forskningen och om de har 

medverkat frivillig (Olsson & Sörensen, 2011). Alla artiklar som användes i detta arbete var 

skrivna på engelska vilket krävde översättning till svenska. Detta kan leda till att tolkningen 

av ord förändras när man översätter till annat språk (Kjellström, 2012).  Detta togs hänsyn till 

genom att läsa både på engelska och svenska parallellt för inte frångå artikelns resultat. Vid 

analys av data är det viktigt att hålla sin förförståelse borta och förhålla sig objektivt 

(Kjellström, 2012). Förförståelse menas att författarna har kunskap och erfarenheter om ämnet 

redan innan påbörjat arbete och med detta medför en risk för förförståelse och selektiv urval i 

genomförande av litteraturöversikt (Wallengren och Henricson, 2012). Medvetenhet om detta 

höll författarna sig öppna inför både positiva och negativa aspekter vid läsning av artiklarnas 

resultat för inte ha förförståelse. 

 

8. Resultat 

Resultatet bygger på tio kvalitativa artiklar. Fyra studier om skyddsisolerade patienter och sex 

studier om smittisolerade patienter. Innehållet presenteras med hjälp av fyra teman som 

redovisas i tabellen nedan.  
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Tabell 2: Översikt av litteraturöversiktens fyra teman  

 Upplevelser av att vara isolerad i en främmande miljö 

 Behov av kommunikation och information 

 Känsla av utanförskap  

 Behov av närvaro och närhet från anhöriga och vårdpersonal 

 

8.1. Upplevelser av att vara isolerad i en främmande miljö 

Det förekom både positiva och negativa patientupplevelse av att vårdas isolerad (Campbell, 

1999; Knowles, 1993; Skyman, Sjöström & Helström, 2010). Patienterna som upplevde 

isoleringsvård som negativ påverkades av den fysiska omgivningen och miljön (Ward, 2000; 

Stajduhar et al, 2000; Pacheco & Spyropoulos, 2010). Gemensamt för de flesta patienterna 

var att isoleringen bidrog till en känsla av ensamhet. De kände sig begränsade, bestraffade, 

kränkta, instängda och fängslade. Patienterna beskrev att deras frihet togs ifrån dem vid 

isoleringsvård. De kände sig vara märkta (Skyman et al., 2010; Knowles, 1993; Cohen, Ley & 

Tarzian, 2001). Bristen på fysiskt utrymme kopplades mot vikten av att vara bland människor 

och friheten att kunna gå runt på avdelningen för att återhämta sig från en livshotande 

sjukdom (Knowles 1993). Den trånga miljön, inredningen och utrustningen i ett 

isoleringsrum, den potentiella bristen på utsikt och den stängda dörren ledde till minskad 

stimulans av sinnesintryck som i sin tur ledde till känslor av tristess, ångest och monotoni 

(Knowles, 1993). I likhet med detta framhåller Cohen et al. (2001) att brist på sällskap leder 

till att patienterna blev ensamma med sina tankar och rädslor. Patienternas psykologiska 

upplevelser visade sig som stress, depression, ångest, ensamhet, ilska, försummelse, 

övergivenhet, tristess, och stigmatisering (Knowles, 1993; Ward, 2000; Cohen et al., 2001). 

Patienter visade högre grad av ångest och depression, samtidigt som deras självkänsla och 

självkontroll blev lägre (Skyman et al., 2010; Knowles, 1993; Cohen et al., 2001).  

Patienter med positiv inställning till att vårdas isolerade beskrev att isoleringen gav ökad 

integritet, frihet, stillsamhet, tid till tankar och reflektioner (Barratt, Shaban & Moyle, 2011; 

Newton, Constable & Senior, 2001). Religionen gav styrka till en del patienter. En patient 

beskrev hur religionen gav henne styrka att härda ut ensamheten och motiverade detta med att 

hon aldrig är ensam då hon alltid har Gud vid sin sida (Campbell, 1999). Det fanns skillnad på 

patienters upplevelse av att vårdas isolerade beroende på om de hade tidigare erfarenhet av 

isoleringsvård eller om det var första gången. Patienter med tidigare erfarenheter upplevde 
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isoleringen positivt eller beskrev att det inte påverkade dem negativt (Cheng, Qin & Tee, 

2008; Campbell, 1999; Barratt et al., 2011).  

Patienter med både positiva och negativa erfarenheter av isoleringsvård hade önskemål om 

förbättringar som kunde underlätta isoleringsvården. Patienterna beskrev att kontakt med 

omvärlden underlättade och gjorde att vardagen inte var så långtråkig och att det gav dem 

tröst (Skyman, 2010; Ward, 2000; Barratt et al., 2011). Patienterna i studien av Barrat et al., 

(2011) beskrev en önskan om att få ha dörren till sitt rum öppen för att kunna få se andra 

människor. Andra patienter önskade fler aktiviteter såsom, möjlighet till TV, radio och 

personliga föremål från hemmet, samt en telefon för att hålla kontakten med sin omgivning. 

Att ha tillgång till internet var viktigt för att behålla kontakten med omgivningen. Detta var ett 

sätt att minska monotoni och även tristess (Ward, 2000; Cheng et al., 2008; Stajduhar et al., 

2000). Klocka på väggen var betydelsefullt för patienternas tidsuppfattning (Campbell, 1999). 

Upplevelsen av isolering kunde förbättras genom en hemtrevlig miljö (Stajduhar, et al., 2000). 

 

8.2. Behov av kommunikation och information 

Patienterna hade behov av kommunikation och information (Stajduhar et al., 2000; Baratt et 

al., 2011) och studier visade brist på information. Det fanns även en brist på kunskap hos 

patienter om varför de blivit isolerade, vilket ledde till negativa erfarenheter av isoleringen 

(Ward, 2000; Newton et al., 2001). Patienterna menade att genom förbättrad information och 

ökad kommunikation med vårdpersonalen kan ångest och andra negativa känslor förknippade 

med isolering minska (Ward, 2000; Newton et al., 2001). Förslag på åtgärder som att ge 

individualiserade skriftlig och muntligt information för att underlätta förståelsen av 

bakomliggande orsaker till varför de blivit isolerad (Ward, 2000). 

     Det visade sig att de patienter som fick information om isoleringens syfte accepterade 

situationen bättre och förstod att det var för deras eget bästa, och det underlättade för 

patienterna att klara av den negativa effekten av att vårdas isolerade (Campbell, 1999; Cheng 

et al., 2008). Enligt Ward (2000) kunde patienterna uppleva att deras anhöriga undvek att 

besöka dem för att de var rädda att bli smittade. Patienterna ansåg att kunde bero på bristande 

information, vilket påverkade patienterna negativt under deras sjukhusvistelse. 

Informationsbrist kunde också leda till att en del patienter avstod från besök för att skydda sin 

familj och sina vänner från att bli smittade (Cohen et al., 2001).  

Informationsbrist hos vårdpersonal gav känslor av frustration och osäkerhet hos patienterna 

(Ward, 2000). Patienterna upplevde att sjukvårdspersonal saknade förmåga till god 
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kommunikation och hade brist på tid (Ward, 2000). Patienterna beskrev också att läkaren inte 

hade tid för dem och när de hade tid förstod patienterna inte vad läkaren sa.  

 

8.3. Känsla av utanförskap  

Patienternas upplevelse av att vårdas isolerade förvärrades av den minimala kontakten de fick 

av sjukvårdspersonalen, vilket ledde till en känsla av utanförskap (Stajduhar et al., 2000). 

Patienterna kände sig stigmatiserade. Det som främst skapade denna känsla var 

vårdpersonalens sätt att agera mot dem men även hur de anhöriga agerade. Anhöriga vågade 

inte röra dem i rädsla av att bli smittade och viss vårdpersonal tog inte i hand när de hälsade 

(Barratt et al., 2011). Patienterna upplevde att de fick vänta länge när de ringde efter hjälp och 

när personalen var på plats bar de ansiktsmask (Knowles, 1993). Den sociala isoleringen och 

stigmatiseringen förvärrades av personalens användning av skyddsutrustning, ansåg 

patienterna. Sjuksköterskorna klädde sig från topp till tå med skyddsutrustning och en av 

patienterna beskrev att en sjuksköterska hällde handdesinfektion överallt i rummet (Skyman 

et al., 2010). Andra patienter ansåg dock att när personalen använde skyddsutrustning kunde 

det underlätta för dem att acceptera och hantera situationen bättre (Newton et al., 2001). Trots 

att en del patienter insåg vikten av isoleringsvård ökade patienternas rädsla och känsla av 

stigmatisering vid användningen av skyddsutrustning (Knowles, 1993). Patienterna kände sig 

smutsiga och orena som om de bar på spetälska (Knowles, 1993; Barrat et al., 2011). 

Patienternas negativa upplevelser av isolering förvärrades i samband med bristande på 

uppmärksamhet från sjukvårdspersonalen (Newton et al., 2001; Stajduhar et al., 2000).   

 

8.4. Behov av närvaro och närhet från anhörig och vårdpersonal. 

Rädslan av att smitta eller att bli smittad skapade stark oro hos patienten (Pacheco et al., 

2010). Att få besök eller att ha anhöriga vid sin sida var något som patienterna såg fram emot 

(Cheng et al., 2008). Patienterna framhöll vikten av relationen till anhöriga. Anhörigas besök 

var stark förknippad med positiva upplevelser och gav en känsla av att inte vara bortglömd 

(Campbell, 1999; Cheng et al., 2008). Patienterna upplevde att anhöriga gav stöd och tröst 

och även att de uppdaterade dem med information om vad som pågick utanför sjukhuset. 

Detta reducerade den negativa effekten av isoleringen och hjälpte till att uthärda isoleringen 

(Cheng et al., 2008; Cohen et al., 2001; Barratt et al., 2011). Patienter som hade stöd av 

anhöriga under tiden de var isolerade mådde bättre än de patienter som inte upplevde stöd från 

anhöriga. Patienterna beskrev att de inte kände sig ensamma eller uttråkade när de hade sina 

anhöriga i närheten (Cheng et al., 2008).  
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      Att hålla kontakt med sjuksköterskor var också viktigt då sjuksköterskor upplevdes som 

välvilliga, respektfulla, empatiska och att de bidrog till att ge patienterna information 

(Campbell, 1999). Det upplevdes att samtal med sjuksköterskor gav mer nytta än samtal med 

läkaren. Patienterna menade att fler sjuksköterskor behövdes för att få tid för kommunikation 

(Ward, 2000). Den fysiska barriären som isoleringsvård innebär med ett slutet rum kan vara 

en orsak till kommunikationsbrist och mindre spontana besök från vårdpersonalen (Stajduhar 

et al., 2000; Baratt et al., 2011). En del patienter avstod från att be om hjälp eller 

uppmärksamhet för att inte belasta vårdpersonalen med extra arbete (Cohen et al., 2001). Men 

när sjuksköterskorna visade intresse och gav tid till patienterna uppskattades det. Mötet med 

sjuksköterskan minskade även patienternas ångest (Stajduhar et al., 2000). 

 

9. Diskussion 

I diskussiondelen kommer detta arbetets metod samt resultat att diskuteras och sammanknyta 

med den teoretiska utgångspunkten människa och vårdande av Erikssons (1987) 

omvårdnadsteori.  

 

9.1 Metod diskussion 

I början av arbetet ville vi belysa smittisolerade patienters upplevelse av att vårdas isolerade. 

Det visade sig att det var svårt att hitta tillräckligt med artiklar. Därför valde vi att även ta 

med vård av skyddsisolerade patienter. Flera artiklar hittades med bra innehåll som svarade 

mot litteraturöversiktens syfte, men som sedan visade sig vid genomläsningen inte vara 

relevanta. De var mer medicinskt inriktade eller belyste sjukdomen som krävde isolering 

snarare än upplevelse av att vara isolerad. Patienters upplevelse av isoleringsvård är lite 

utforskat och oftast var det sjukdomen i sig snarare än upplevelsen av isoleringsvård. Detta 

kan ha påverkat vårt resultat eftersom artiklarna la olika vikt på fenomenet isoleringsvård i 

sina studier. En del artiklar handlade om både patienters upplevelser av olika sjukdomar som 

krävde isoleringsvård och upplevelsen av att vara isolerad. Artiklarna lästes flera gånger för 

att utskilja det som svarade mot detta arbetets syfte.  

Endast artiklar med kvalitativ metod ingår i denna litteraturöversikt eftersom kvalitativ 

metod syftar till att undersöka människors subjektiva upplevelser (Friberg, 2012). I efterhand 

har vi funderat över om resultatet skulle ha sett annorlunda ut om studier med kvantitativ 

ansats ingått. Trots detta har vi sett att det framkom varierande upplevelser från deltagarna. 
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Resultatet baseras på artiklar från databaserna CINAHL med full text och PubMed. 

Databaserna berör områdena omvårdnad och medicin. Databasen CINAHL användes mest 

eftersom den innefattar områdena vård och omsorg samt omvårdnad vilken visade sig vara 

relevant för ämnet som skulle studeras. PubMed och Nursing & Allied Health Source 

användes också för att hitta så många artiklar som möjligt. Försöket att inhämta fler artiklar i 

databasen Nursing & Allied Health Source gav inga relevanta artiklar och vi upplevde den 

svårhanterad. Anledningen till kan vara att de sökord vi använde inte var relevanta eller inte 

passade med vad vi sökte efter. Resultaten kan ha påverkats av de begränsade databaserna. 

Det finns risk att flera relevanta artiklar har missats som kan vara tillgängliga i andra 

databaser. Men också anser vi detta som en styrka i arbetet eftersom vi på ett medvetet sätt 

använt databaser som inriktar sig på vårt ämne (upplevelse av isoleringsvård), det vill säga 

vårdvetenskap. Resultatartiklarna sträcker sig från 1990 till 2014. Detta för att få en klar bild 

av utvecklingen samtidigt som ett bredare perspektiv eftersträvade. Utvecklingen av 

isoleringsvård på sjukhus har ökat under 1990 talet vilket ledde till att behovet av forskning 

inom detta ämne börjades öka (Landers et al., 2010).  

Inga begränsningar gjordes på specifika länder. Detta för att få en världsbild om hur 

patienter upplevde isoleringsvården. Vi tyckte att det skulle vara intressant att se om 

upplevelsen skiljer sig beroende på i vilket land man befinner sig i för att kunna jämföra 

likheter och skillnader. En annan anledning var att enbart fenomenet isoleringsvård var 

underforskat, därför har vi valt att inte begränsa för mycket. Det kan finnas nackdelar med att 

inte ha begränsningar om länder eftersom olika länder skiljer sig från vårdsystem, arbetssätt, 

lagar/riktlinjer, normer, och kompetens hos vårdpersonalen, men den stora spridningen ger 

möjlighet till en global översikt. Riktlinjer och tillämpningar skiljer sig mellan olika länder 

men ämnet som studerades handlade om patienters upplevelser av isoleringsvård. Därför 

ansåg vi att det inte spelar roll om det skiljer sig i tillvägagångssättet, så länge patienters 

upplevelser står i centrum. Detta medför en styrka i arbetet. Kunskapsbrist kan ha en negativ 

inverkan hos sjukvårdspersonalens attityder mot de isolerade patienterna. Detta kan resultera 

en ökad upplevelse av brist på välbefinnande hos patienterna.  

Alla artiklar som används i denna litteraturöversikt var skrivna på engelska. En noggrann 

översättning gjordes samtidigt som artiklarna lästes på engelska för att minska risken för 

feltolkning. Översättning kan påverka innehållets mening eftersom det oftast inte finns exakta 

begrepp översättningar i det andra språket (Friberg, 2012). Vilket kan vara en svaghet i 

arbetet. Att översätta en persons upplevelse från engelska till svenska var arbetsamt. 

Författarna är införstådda i sin egen förförståelse om isoleringsvård. Risk med att ha en 
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förförståelse kan vara att egna känslor lyser genom resultatet. Men då författarna har vetskap 

om detta har denna förförståelse medvetet lagts åt sidan i arbetet med artiklarna för att inte 

färgas.  

 

9.2 Resultat diskussion 

I litteraturöversiktens resultat framkom följande teman; Upplevelser av att vara isolerad i ett 

främmande miljö, Behov av kommunikation och information, Känsla av utanförskap och 

behov av närvaro och närhet från anhörig och vårdpersonal. Vi kommer att diskutera alla fyra 

teman samtidigt då de går in i varandra.  

     I temat Upplevelse av att vara isolerad i en främmande miljö framkom att patienter 

upplevde ensamhet, kände sig begränsade, kränkta, instängda och fängslade. Detta påverkade 

både det fysiska och psykiska välbefinnande. Enligt Douglas & Douglas (2004) påverkas 

patienters självständighet när de vårdas isolerade då de är beroende av andra för att kunna 

tillgodose sina behov. Ternestedt & Norberg (2009) betonar detta och säger att 

sjuksköterskans krav är att tillgodose patienters behov. Sjuksköterskan ska eftersträva att sätta 

sig in patientens situation och försöka utgå från patienters behov (Ternestedt & Norberg, 

2009). Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad utgår från personnivån, det vill säga från 

patientens önskningar, mål, förmågor, emotioner, värderingar, fysisk miljö och socialt stöd 

(Willman, 2009). I samma tema uppger en del patienter att de upplevde isoleringen positiv. 

De ansåg att isolering bidrog till integritet och tid för vila. Isoleringsvården upplevdes positiv 

eftersom de fick relevant information från personalen och baserat på tidigare erfarenhet av 

isolering. Patienterna upplevde att de fick tid för sig själva vilket skapade frihet och kontroll 

över sin vardag. Det är viktigt att sjuksköterskan stärker det positiva hos patienten för att ta 

tillvara på det friska. Sjuksköterskor ska identifiera och förebygga hälsorisker samt motivera 

patienten till bättre levnadsvanor (Willman, 2009).  

I tema Känsla av utanförskap framkom att patienterna kände sig övergivna eftersom de 

inte fick frekvent besök av vårdpersonalen samt att de upplevde brist på uppmärksamhet från 

vårdpersonalen. Detta bidrog till en känsla av osäkerhet hos patienterna och även själslig 

isolering.  Douglas & Douglas (2004) menar att med en god fysisk omgivning kan känslan av 

ensamhet reduceras, då patienters uppmärksamhet missleds från att vara isolerad (Douglas & 

Douglas, 2004). Eriksson beskriver begreppet ansning som närhet, värme, samt beröring och 

att sjuksköterskan kan använda ansning i vården så att patienten känner välbehag. Detta är 

speciellt viktigt för isolerade patienter som är i behov av extra uppmärksamhet och ansning 

för att reducera känslan av isolering. Sjuksköterskan ska också använda sin skicklighet vid 
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vård till isolerade patienter och våga eftersträva en optimal ansning. Det kan innebära att 

sjuksköterskan går utanför sig själv genom olika små handlingar som visar att hon verkligen 

bryr sig om patienten, som att hålla patientens hand eller beröra. Sjuksköterskan behöver visa 

mer spontanitet, värme och kärlek för de patienter som känner sig sköra. I ett professionellt 

vårdande krävs av sjuksköterskan att både ha inlevelse i patientens behov och lyhördhet för 

situationen (Eriksson, 1987).  

I temat Behov av kommunikation och information framkom att informations- och 

kommunikationsbrist från vårdpersonalen ökade negativa känslor. Att läggas in på sjukhus är 

i sig en besvärlig och stressande upplevelse för patienten. Patienterna beskrev också att 

kommunikations- och informationsbrist från personalen var mer stressande än andra problem 

som var relaterade till exempelvis att äta eller sova (Bennett, 1983). Denna stress kan 

reduceras om personalen har god informationsförmåga, rätt kommunikationsteknik och om de 

ger kontinuerlig information till patienten. Kommunikation är en grundläggande social 

aktivitet som är viktig för alla människor och handlar om hur vi förhåller oss till varandra. 

Genom kommunikation kan vi lära känna oss själva, vi kan identifiera våra värderingar, inse 

våra begränsningar och vi kan använda vår styrka till att få det vi behöver och på så sätt 

utvecklar vi vår livssyn. Människor kan dela sina tankar om sin omvärld, och olika känslor 

med varandra genom kommunikationen (Bennet, 1983., Baggens & Sanden, 2009). 

Vårdpersonalen kan också använda kommunikation som ett redskap för att nå patienten och 

för att lindra oron och ångesten hos isolerade patienterna. Enligt Eriksson (1987) är begreppet 

”lekande” bundet till utveckling av tillit till omgivning och belåtenhet. Leken är centralt i 

vårdandet och genom leken kan sjuksköterskan erbjuda patienter en anpassad information, 

skapa livslust, främja integration och skänka ny energi för att patienter ska klara av 

isoleringsvården. Eriksson (1987) anser att människan använder sin kropp för att vara i 

kontakt med andra människor Sjuksköterskan kan använda sin förmåga för att observera, 

lyssna, kommunicera och sin kompetens för att nå fram till patienten. Leken hjälper patienten 

att se nya vägar och möjligheter. Leken ger också patienten en stund av vila och ger ny energi 

för att kunna klara av situationen (Eriksson, 1987).  

Genom att samtala med patienter och lyssna på deras erfarenheter kan vårdpersonalen få 

tillträde till patientens värld (Baggens & Sanden, 2009). Sjukdom eller lidande finns inte bara 

inom patienter, utan också i patientens vardag vilket påverkar och involverar alla runt dem. 

Sjuksköterskan är den som kan samtala med patienter om hur de upplever sitt hälsoproblem. 

Kommunikation betraktas ofta som ett av sjuksköterskans viktigaste redskap (Baggens & 

Sanden, 2009).  Detta bekräftas även av Eide & Eide (2010) som menar att kommunikation 
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kan användas för att skapa förståelse om/för patienter. Sjuksköterskan ska lägga fokus på 

samspelet med patienter. Möte mellan sjuksköterska och patient är en unik interaktion 

eftersom de bekräftar varandra som människor där båda är likvärdiga och ömsesidiga (Edie & 

Edie, 2010; Ternestedt & Norberg, 2009). Detta kan leda till att patienten lättare kan acceptera 

sin sjukdom och uppleva välbefinnande. Målet med kommunikation är att hjälpa 

sjuksköterskan att lära känna patienten för att ge betydelsefull information samt ta hänsyn till 

patientens förväntningar (Larsson, Palm & Hasselbalch, 2008).  

En del patienter i detta arbetets resultat gav förslag på vad som skulle underlätta för dem 

under isoleringstiden. Det som framkom var bland annat bekvämare miljö, tv, internet, telefon 

och utsikt. Samvaro med andra och tätare besök från sjukvårdspersonalen och anhöriga sågs 

som en viktig del i att underlätta tiden i isolering. Enligt Bennett (1987) finns det flera enkla 

saker som vårdpersonalen kan göra för att underlätta för patienterna. Trevlig inredning i 

rummen där miljön utformas efter vad patienten behöver, visa vänlighet för patienten och 

använda deras namn är några av dem enklaste sätten som sjukvårdspersonalen kunde göra för 

att patienten ska känna sig tillfreds. Ett sätt att minska ångest och rädsla hos patienten är att 

personalen är ärlig, svarar på frågor och funderingar som patienterna har (Bennett, 1987). 

Sjuksköterskans utgångspunkt är att ha ett helhetstänkande där den fysiska miljöns 

utformning samspelar med patientens behov så att hon/han känner sig bekväm och upplever 

en känsla av sammanhang och mening i sin tillvaro (Edvardsson & Wijk, 2009). Eriksson 

(1987) betonar vikten av att se människan som en helhet där ande, kropp och själ utgör 

helheten. När sjuksköterskan får en helhetsbild av patienten kan hon lättare se patienters 

behov för att främja hälsa. Eriksson (1987) framhåller att människan är hel och hälsan är hel 

vilket tyder på att en hel människa är en människa som har hälsa. 

Det är viktigt att möta patienten som en människa med personliga egenskaper och 

rättigheter. Sjuksköterskan ska behandla varje patient som en unik individ, för att bevara och 

stärka patientens självbild och självkänsla (Snellman, 2009; Eriksson, 1987).  Detta bidrar till 

att samarbetet mellan patient och sjuksköterska byggs på respekt och pålitlighet. Vilket skapar 

trygghet hos patienter och ökar deras delaktighet i vården. Eldh (2009) belyser vikten av 

patientens delaktighet i sin livssituation och att vårdprofessionerna ska skapa förutsättningar 

för patientdelaktighet. Att vara sjuk och vårdas isolerad leder till begränsad fysisk aktivitet, 

vilket påverkar patientens välbefinnande. Isoleringsvården bidrar till ett avstånd från andra 

människor som inte fanns tidigare. Eriksson (1987) framhåller att människan är en social 

varelse som mår bra av närvaron av andra människor. Hon menar att människan inte ska 



 
 17 (31) 

 

isoleras från sin omvärld utan ska ha en ständig interaktion med andra människor och miljön 

(Eriksson, 1987). 

Patienter som bär på smitta eller som har nedsatt immunsvar är inte alltid medvetna om 

varför de isoleras. Därför är det viktigt att ha förståelse för och vara beredd på att svara och 

förklara för patienten om deras situation så att de har möjligheten att känna sig delaktiga. 

Nästan all information finns tillgänglig på internet och patienten eller närstående kan söka 

efter information. Enligt Sävenstedt (2009) har möjligheten att söka information via internet 

ökat bland alla grupper i samhället. Information om olika hälsoproblem är betydligt mer 

tillgänglig på internet än tidigare. Detta innebär att människor i stor utsträckning själva kan 

söka information (Sävenstedt, 2009). Kunskap innebär makt, vilket betyder att patienten får 

makt över sin situation, men det finns stor risk att få felaktig information och information av 

dålig kvalitet när man söker hälsoinformation via internet (Sävenstedt, 2009). Patienter och 

anhöriga kan sakna kunskap att förstå vad information på internet innebär. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan ger rätt information till patienter och deras anhöriga. Enligt Erikson 

(1987) innebär vårdandet delande, och delandet betyder närvaro med andra människor. Alla 

delar ska respekteras och studeras var och en för sig för att få en helhetsbild av patienten.  

Detta bekräftar även Advardsson & Wijk (2009) som säger att sjuksköterskan ska sträva efter 

helhet.  

I tema Behov av närvaro och närhet från anhörig och personal framkom det att patienter 

hade behov av besök från anhöriga och sjuksköterskor. Enligt Erikssons (1987) vårdteori är 

ansning kärnan i vårdandet. Sjuksköterskan ska sköta den fysiska omvårdnaden med värme, 

närhet och beröring eftersom detta kan öka det kroppsliga välbefinnandet. Det patienterna 

visade sig sakna mest var den goda relationen med sjuksköterskan. Den anhöriges stöd och 

närhet ansågs också vara ett sätt att uthärda ensamheten för patienterna (Bennett, 1983). I 

temat ”Känslor av utanförskap” visade det sig att minimal kontakt från sjuksköterskan och 

anhöriga ledde till utanförskap. Resultat visade även att en del patienter såg isoleringen som 

vilande där tid fanns för tankar och reflektion, medan andra upplevde isoleringen som att vara 

fånge. Erikson (1987) beskriver att gemenskap är viktigt för människans utveckling och 

människan behov av att ha en ständig interaktion med andra människor och miljön. I dag 

finns elektronik som gör att människor kan upprätthålla kontakten utanför sjukhuset utan 

fysisk kontakt. En del sjukhus har fri tillgång till internet där patienterna kan koppla upp sig 

för att ha kontakt med sina anhöriga. Detta ger möjligheten till minska saknad efter kontakt. I 

temat Upplevelse av att vara isolerad i en främmande miljö uppgav patienterna vikten av 
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rummets miljö och inredning. Patienterna önskade tv, radio, internet, och utsikt för att minska 

känslan av fångenskap och trisstens.  

En del patienter vill vara isolerad och andra inte. Det som avgör om patienten ska isoleras 

eller inte är smittskyddslagen utgående från patientens diagnos och samhällets behov av 

skydd (Socialstyrelsen 2006). Tydligt framkom i resultaten att patienters upplevelse av att 

vara isolerad var sammankopplad med vilka begränsningar och möjligheter de fick. 

Begränsningarna ledde till känsla av social isolering, ensamhet, nedvärdering och 

övergivenhet. Med tillgång till olika möjligheter kunde patienten uppleva integritet, 

avskildhet, lugn, och avkoppling. Sjuksköterskans närvaro är viktigt för att kunna bedöma hur 

patienter upplever sin isoleringsvård och erbjuda möjligheter att själv kunna styra sina rutiner, 

detta för att stärka självkänsla, självbestämmande och delaktighet i vården. Eriksson (1987) 

hävdar att vårdandet är att dela, och sjuksköterskan ska främja delaktighet och närhet till 

patienter. Sjuksköterskan ska också eftersträva patientens utvecklande av självständighet, 

självförverkligande och mognad genom lärande. Eriksson framhäver vikten av 

sjuksköterskans pedagogik och knyter detta med lekandet i vården. Hon menar att leken 

befordrar en form av kreativitet som affirmerar individens karaktär. Sjuksköterskan ska 

använda leken för att skapa tillit till patienter eftersom detta är ett huvudsakligt element i 

vårdandet (Erikson, 1987). Tillit hos patienten ökar patienters delaktighet i sin vård. Detta 

ökar trygghet hos både patienten och personalen.  

Det har visat att upplevelsen av isoleringsvård påverkas av tiden patienten är isolerad. 

Patienter som är isolerad i kort tid påverkas oftast inte av isoleringen. I resultat artiklarna 

framkom inte tydligt hur länge patienterna var isolerade och om tidaspekten hade stor 

påverkan. Men det är studier som lyfter upp tidsaspekten som en viktig del av upplevelsen av 

isoleringsvården.  I en studie av Wassenberg, Severs och Bonten (2010) framkom att patienter 

som var isolerad i ett kort tid t.ex. ett dygn var lika nöjda som andra patienter som inte var 

isolerade. Isoleringsvården påverkade inte patienters känslor av ångest, depression eller 

livskvalité (Wassenberg et al. 2010). Däremot beskriver en annan studie av Bannett (1983) att 

påverkan av isoleringsvård börjar redan efter 8 timmars isolering. Wassenberger, et al (2010) 

anser att första dygnet av isoleringsvården är patienten upptagen med att vänja sig i den nya 

miljön. Det var också tydligt skillnad mellan patienter i olika tidsintervall i resultat artiklarna. 

Effekten av isoleringsvården var stärkare hos patienter i 80-talet än i de nyare studierna. 

Patienternas upplevelse speglades känslor av isoleringsvåden på olika sätt . Patienternas 

behov av tillgångar skiljdes också åt, eftersom isolerade patienters möjligheter och tillgångar 

förbättrades med tiden.  
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10. Kliniska implikationer 

Det är viktigt att fundera på hur sjuksköterskor som utför omvårdnaden vid isoleringsvård 

behandlar den isolerade patienten. De bör tänka på att: 

 Besöka patienter med isoleringsvård oftare 

 Ge information om varför patienten är isolerad 

 Informera om vikten av hygienrutiner och regler vid isoleringen  

 Sjuksköterskans uppförande, beteende och kroppsspråk i möte med patienter som 

vårdas isolerad är väsentligt 

 Skapa en god vårdrelation  

 Involvera patienten i vården 

Det är viktigt att vårdpersonalen har god kunskap om sjukdomar och isoleringsvård, och vad 

själva isoleringen innebär för patienten. Då känner sig vårdpersonalen tryggare och vågar 

beröra patienten så att den inte känner sig smutsig och utanför gemenskapen. Det kan också 

bidra till att vårdpersonalen känner sig trygg i sitt yrkesutövande. Sjuksköterskan ska också 

skapa förutsättningar för att underlätta för patienten att förstå och acceptera sin situation. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns lite forskning om hur patienter upplever isoleringsvård. Mer forskning om hur 

vårdpersonalen kan underlätta för denna patientgrupp behövs, för att öka förståelsen för 

patienternas upplevelse och på sätt erbjuda god vård. Flera av litteraturöversiktens artiklar 

berörde själva sjukdomens omständigheter och endast en liten del ägnades åt upplevelsen av 

själva isoleringsvården. Vi efterlyser därför ytterligare forskning som enbart fokuserar på 

fenomenet att vara isolerad och hur patienter upplever det samt forskning om vilka insatser 

som kan lindra de identifierade negativa effekterna av isoleringsvården. Detta för att främja 

effektiva strategier och ett psykologiskt välbefinnande. 

 

12. Slutsats  

Upplevelsen av isoleringsvård skiljer sig från patient till patient beroende på erfarenhet av 

tidigare isolering, möjligheter och begränsningar till patienterna samt närvaron av närstående 

och personal. Sjuksköterskans förståelse och kompetens har stor betydelse i vården av 

patienter som vårdas isolerade. Det är viktigt att sjuksköterskan använder sin kunskap genom 

att skapa samverkan med patienten. Patienten befinner sig i en utsatt och beroende situation 

där patienten är i behov av information och kommunikation från personalen. Med förbättrad 
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information och ökad kommunikation kan sjuksköterskan lindra ångest och andra negativa 

känslor som är förknippade med isolering minska. Detta ökar också förståelsen för patienter 

av bakomliggande orsaker till isoleringsvården. När patienter har insikt om sin situation ökar 

patientens kunskap om varför de måste isoleras. Detta ger möjligheten att ta kontroll och ökar 

sin delaktighet. Ökad förståelse hos sjuksköterskan om patienters upplevelse av isolering ger 

sjuksköterskan möjligheten att tillgodose patienters behov och därmed höja välbefinnande och 

livskvalitet under vårdtiden. Vår studie kan användas som en grundläggande introduktion för 

att hjälpa och vägleda personal som kommer i kontakt med isolerade patienter för att förstå 

patienternas upplevelse av isoleringsvård. Att vara isolerad och uppleva ensamhet kan 

framkalla ett lidande. Det är avgörande att personalen skall behandla den isolerade patienten 

som en vanlig patient som ligger på avdelningen för att kunna skapa en god vårdrelation. 

Vilket kan bidra till att patienten känner sig trygg. 
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AND Isolation 

 

 

45 2. 

Skyman et al. (2010). 

Ward, D. (2000). 
 

Manuell sökning   2. 

Knowles, HE. (1993). 

Campbell, T. (1999) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Pacheco, M., & 

Spyropoulos, V 

The experience of 

source isolation for 

Clostridium 

difficile in adult 

patients and their 

families. 

2010. Canadian 

Journal of 

infection control 

 

Att utforska isolering 

upplevelse för 

patienter med 

Clostridium difficile 

positiva och deras 

familjer på en sluten 

enhet. 

En kvalitativ, deskriptiv 

design med semistrukturerade 

intervjuer. Data samlades in 

genom intervju med 10 

patienter.  

Patienter upplevde ensamhet på 

grund av brist på umgänge. 

Osäkerhet visade sig hos patienter 

och deras anhörige relaterad till 

informationsbrist. 

Skyman, E., 

Sjöström, HT., 

& Hellström, 

L. 

 

 

 

 

 

 

Patients’ 

experiences of 

being infected with 

MRSA at hospital 

and subsequently 

source isolated 

2010, Sweden. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

Att få kunskap om 

patienters upplevelse 

som har fått MRSA 

på sjukhus och av att 

ha vårdas isolerade. 

Kvalitativ metod med 

intervjuer av 6 patienter 

mellan 35-76 år. Patienterna 

var isolerade minst en veckas 

period. Intervjuerna inspelades 

in på band och en inter-

subjektiv analys genomfördes.  

Intervjuerna inleddes med 

öppna frågor som rör 

patienternas upplevelser av att 

Patienter kände sig kränkta för att 

de har smittats MRSA på sjukhus. 

Isoleringen upplevdes som trauma 

av patienterna.  
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ha smittats med MRSA under 

sin sjukhusvistelse och om 

smittan hade påverkat deras 

vardag.   de djupintervjuer 

varierade mellan 60 och 135 

minuter, beroende på hur 

pratsam den intervjuade var. 

Intervjuerna var 

bandinspelade och sedan 

skrivits ned ordagrant av en 

sekreterare och emotionella 

uttryck som gråt, skratt, 

suckar och liknande ingick i 

texten.  

 

Cohen, MZ., 

Ley, C., & 

Tarzian, AJ.,  

Isolation in blood 

and Marrow 

transplantation 

2001, USA 

Western Journal 

of Nursing 

Research. 

 

 

Genom att belysa 

patienters upplevelser 

av isolering få fram 

strategier som 

underlättar under 

tiden de är isolerade. 

Kvalitativ metod, 

fenomenologisk studie. 20 

cancerpatienters mellan 28 år 

till 65 år intervjuades genom 

att spela in på band. 

Patienterna hade genomgått 

Autolog benmärgs- 

transplantation. Data 

analyserades med hjälp av 

Utrecht School of 

fenomenologi. 

Det visade att den fysiska 

isoleringen ledde till psykiska och 

känslomässig isolering. Patienterna 

upplevde att genom att ge mer 

information till anhöriga kan leda 

till att de blir mer delaktiga och på 

så sätt stödja dem mer.  

Campbell, T. 

 

 

Feeling of 

oncology patients 

about being nursed 

in protective 

isolation as a 

consequence of 

1999, England. 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Beskriva 

cancerpatienter 

känslor vid 

isoleringsvård i 

samband med 

Kvalitativ metod med data 

inhämtade genom intervjuer 

med 5 patienter beskriver 

deras upplevelser av 

isoleringsvård. 

Patienterna klarade isoleringsvård 

och kände ett stöd från personal och 

de upplevde att isolering inte var 

trivsam men nödvändig. 
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cancer 

chemotherapy 

treatment 

 

 

cytostatikabehandling 

Barratt, R., 

Shaban, R., & 

Moyle, W. 

Behind barriers: 

patients´ 

perceptions of 

source isolation for 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

2011, New 

Zealand. 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing. Volume 

28 Number 2 

Att utforska 

upplevelser av att 

vårdas isolerade hos 

patienters med 

MRSA på akut 

sjukhus i New 

Zealand 

Kvalitativ metod: tolkande 

fenomenologisk ansats.  semi-

strukturerad intervju av 10 

patienter som var i genomsnitt 

30 minuter lång. Varje 

deltagare beskrev upplevelsen 

av att vara isolerad på grund 

av MRSA. 

 

Majoriteten av deltagarna hittade 

några positiva aspekter av att bo i 

ett enda rum; var dock den totala 

upplevelsen av MRSA isolering 

negativ. "Att vara MRSA positiv", 

"Att vara med andra"; och "Att leva 

inom fyra väggar" var de stora 

teman som förknippas med 

deltagarnas erfarenheter. Den 

centrala karakteriseringen av deras 

erfarenhet, "Behind barriärer", 

föreslog att för dessa patienter 

MRSA isolering medför hinder för 

uttrycket av egen identitet och 

normala relationer, och påverkan på 

vårdkvalitet. 

 

Cheng, HC., 

Qin, LC., & 

Tee, HK. 

 

 

 

 

 

An exploratory 

study on the 

isolation 

experience of 

patients with 

haematological 

disorders. 

 

2008, Singapore 

Nursing Journal. 

 

Att utforska 

upplevelsen av 

isolering hos 

patienter med 

hematologiska 

sjukdomar 

 

En kvalitativ studie 

medsemistrukturerad 

intervjuer med 4 patienter på 

en hematologisk.  Vägledande 

frågor i intervjun utvecklades 

från Roys anpassningsmodell 

och Maslows behovsteori och 

fungerade som Framwork för 

dataanalys. 

Resultaten tyder på att förbereda 

dessa patienter tidigt med hjälp av 

viktig information om isolering 

visade sig vara betydelsefull för att 

hjälpa patienterna att anpassa sig 

till isolering. 
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Knowles, HE. The experience of 

infectious patients 

in isolation 

1993, England. 

Nursing Times. 

Att undersöka 

patienters upplevelser 

av isoleringsvård på 

grund av infektion 

och sjuksköterskors 

perspektiv  

 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade intervjuer 

med 8 patienter med 

ospecificerade 

infektionssjukdomar, samt 

medvårdande sjuksköterskor.  

Djupintervju med tematisk 

analys av data. 

Några såg isolering som en 

möjlighet att få vara för sig själv 

men många upplevde sig som en- 

samma och stigmatiserad. 

 

Newton, JT., 

Constable. & 

Senior, V. 

 

 

 

 

Patients' 

perceptions of 

methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus and source 

isolation: a 

qualitative analysis 

of source-isolated 

patients 

 

2001, England. 

Journal of 

Hospital 

Infection 

 

Att belysa patienters 

upplevelser av att 

bära på MRSA och 

vårdas isolerad. 

 

Kvalitativ metod. .  Kvalitativ 

semi structered intervjun. 

Innehållsanalys i kategorier. 

En grupp på 19 personer 

intervjuades om deras 

upplevelse av isoleringsvård. 

Personerna var MRSA 

smittade och vårdades 

isolerad. 

 

Isolering sågs som har både 

fördelar och nackdelar. Det fanns 

tecken på en skadlig psykologisk 

effekt av isolering. Patienter 

infekterade med MRSA verkar 

förstå lite om deras tillstånd eller 

nödvändigheten av barriärvård och 

isolering. Detta får konsekvenser 

för att förstå patienternas 

följsamhet med rutiner för 

infektionskontroll. 
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Stajduhar, 

KI., Neithercut, 

J., Chu, E., 

Pham, 

P., Rohde, 

J., Sicotte,  A., 

& Young, K. 

Thyroid cancer: 

patients' 

experiences of 

receiving iodine-

131 therapy. 

2000, Canada. 

Oncology 

Nursing Forum.  

Syftet var att belysa 

patienters upplevelse 

av behandlingen av 

skölkötelcancer 

i samband med 

isolering. 

kvalitativ metod som 

utgjorde två steg; intervjuer 

med fokusgrupp samt 

telefonintervjuer med 27 

patienter som inte kunde 

närvara i fokusgruppen. 5 

män och 22 kvinnor 

mellan18-80 år som har fått 

131I terapi under de senaste 

två åren. Intervjuer 

bandinspelade, 

transkriberades ordagrant, 

och utsattes för tematisk 

analys. 

Resultatet i studien delades in i 

fyra teman, att inse den totala 

upplevelsen av cancer, att vara 

isolerad, insikt i den totala 

upplevelsen av omvårdnad och 

att förstå barriärer i 

behandlingar. 

Ward, D. 

 

Infection control: 

reducing the 

psychological 

effects of isolation 

2000, British 

Journal of 

Nursing. Vol.9, 

No.3 

Syftet är att ta reda 

på hur patienter med 

isoleringsvårds 

negativa erfarenheter 

skulle minskas. 

Kvalitativ metod.  

Forskningen utfördes på en 

isoleringsenhet där patienter 

vårdades isolerad. 21 patienter 

fick fylla i enkät, för att 

identifiera ett urval av 

patienter för mer djupgående 

semistrukturerade intervjuer 9 

patienter intervjuades. Data 

analyserades enligt Burnards 

tematiska innehållsanalys.. 

För att förbättra patienters 

upplevelse av isolering ska 

patienten få skriftligt och 

individualiserad information, 

förbättrad kommunikation från 

vårdpersonal, och erbjudande av 

bättre möjligheter att lindra tristess. 

Det behövs ytterligare större 

forskning för att undersöka 

strategier för att förbättra 

isoleringen upplevelse 
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