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Sammanfattning    

Det finns två olika former av isolering. Smittskyddsisolering används för att förhindra 

smittspridning när en patient blivit smittad av en allmänfarlig infektion och 

skyddsisolering för att förhindra att en patient som är extra infektionskänslig, 

exempelvis vid immunsupprimerande behandling, blir smittad. Att vara isolerad innebär 

begränsad rörelsefrihet och att vara i stort behov av vårdpersonalen vilket kan upplevas 

som psykiskt påfrestande. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av 

isoleringsvård inom den somatiska slutenvården. Metoden som användes var en 

litteraturstudie där sju kvalitativa och en kvantitativ artikel användes. I resultatet 

identifierades fem teman: att vara ensam, förståelsen av att vara isolerad, behovet av 

information och undervisning, ett rum med utsikt och att känna sig förorenad. I studien 

framkom att patienterna ofta upplever känslor som ensamhet, ångest, depression och 

skam i samband med att vara isolerade. Information och undervisning är av stor 

betydelse för att öka förståelsen till varför isoleringen är nödvändig. Ett rum med utsikt 

över natur leder till ökat välbefinnande och att ha tillgång till en telefon och tv på 

rummet var viktigt för att hålla sig uppdaterad med världen utanför. Många upplevde att 

få ett eget rum som positivt men det bar även med sig en stor ensamhet. En god relation 

till vårdpersonalen, ständiga besök från närstående och rikligt med information kring 

isoleringens betydelse var viktiga aspekter som resulterade i en god upplevelse av 

vårdtiden. 
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INLEDNING 

Isoleringsvård är vanligt förekommande på infektionsavdelningar men påträffas även på 

de flesta vårdavdelningar av olika anledningar. Vi har under vår utbildning och på 

tidigare arbetsplatser träffat på patienter som vårdats under isolering. Patienterna har då 

uttryckt känslor som ensamhet, tristess, begränsad rörelsefrihet och dålig information. 

Många av patienterna påpekar även att de sällan får sporadiska besök av 

sjukvårdspersonal utan enbart i samband med procedurer som utdelning av mat och 

medicin.  

Då personer kan hållas isolerade inom slutenvården av olika anledningar och inte enbart 

på infektionskliniker är det vanligt att sjuksköterskor kommer i kontakt med patienter 

som vårdas under isolering. Vi vill i detta examensarbete belysa patienters upplevelser 

av att vara isolerade på en slutenvårdsavdelning och hur detta fenomen påverkar dem. 

Genom att beskriva patienters upplevelser kan vi bidra till att öka förståelsen för 

vårdpersonalen så att en god vårdkvalitet kan möjliggöras. 

 

BAKGRUND 

Isoleringsvård- då och nu 

Under antiken utformades en teori om att sjukdomar uppstår från dålig lukt och redan 

400 år före Kristus i Aten inrättades hälso- och vårdinspektörer vars uppgift bland annat 

var att kontrollera livsmedelshygien, avlopp och vatten (Örtqvist 2004, s. 2981). Först 

på 1300-talet blev användandet av karantän aktuellt vars syfte var att skydda 

kuststäderna från den stora pestepidemin. Detta innebar att skepp som kom från 

smittade städer var tvungna att stanna i karantän i 40 dagar innan de fick komma i hamn 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC, 2013). De första karantänstationerna 

upprättades på slutet av 1770-talet i Sverige och var förlagda på Känsö, Gotland, 

Stockholm, Åbo och Karlskrona. Även detta med syfte att skydda landet från pesten 

(Känsö vårdprogram 2007, s. 14). I takt med att lärdom växte kring uppkomst och 

smittvägar gällande sjukdomar och epidemier utvecklades isoleringsprinciperna. Små 

isoleringsstugor på 1870-talet blev med tiden till stora isoleringssjukhus på 1960-talet 

(Gammon 1999). Isolering och hygieniska åtgärder av patienter som bär på en allvarlig 

smitta var, och är fortfarande, den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning. 

(Örtqvist 2004, s. 2981).  

 

Karantän är något som idag fortfarande används. Enligt smittskyddslagen (SFS 2004: 

168) innebär karantän något som används när en person förmodas varit exponerad för 

eller riskerar att sprida vidare en samhällsfarlig sjukdom. Personen blir då placerad i en 

särskild byggnad, eller i en begränsad del av en byggnad, där den varken får ta emot 

besökare eller själv lämna området. Beslutet om karantän är något som fastställs av en 

smittskyddsläkare. Personer sätts även i karantän för att se om en sjukdom bryter ut 

eller inte (CDC 2016) eller för att förhindra att bli smittade under ett större pågående 

sjukdomsutbrott (Socialstyrelsen 2013, s. 42). Isolering är, i likhet med karantän, något 

som utförs för att stoppa smittspridning. Personen blir då isolerad antingen på grund av 

att de själva har en smittsam sjukdom som måste begränsas eller för att personen har en 
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ökad infektionskänslighet och inte kan riskera att bli smittad (CDC 2016; 

Nationalencyklopedin 1992, s. 615; Socialstyrelsen 2013, ss. 41-42).  

 

Betydelsen av isoleringsvård 

Om ett sjukdomsutbrott upptäcks tidigt, exempelvis genom att källor till utbrottet hittas 

och snabbt kan stoppas, benämns detta som en primärprevention. När en person istället 

får behandling och blir isolerad är det en sekundärprevention. Detta för att stoppa eller 

försvåra att smittan förs vidare till andra människor (Socialstyrelsen 2013, s. 11). Basala 

hygienrutiner skall alltid tillämpas inom sjukvården. Detta innebär kortfattat att 

vårdpersonal inte får bära smycken på händer och armar, långt hår skall alltid vara 

uppsatt och arbetskläderna skall vara kortärmade och bytas varje dag. Handskar och 

förkläde av engångsmaterial skall användas vid risk för stänk av kroppsvätskor och 

händer desinfekteras före rent- och efter orent arbete.  Händerna skall även tvättas med 

tvål och vatten vid synlig smuts (Socialstyrelsen 2006, s. 69-73).  

 

Basala hygienrutiner är något som alltid skall implementeras i vårdandet för att 

motverka att smitta överförs mellan patienter och vårdpersonal. Utöver detta finns det 

särskilda åtgärder som skall vidtas beroende på vilken sjukdom patienten lider av och 

hur sjukdomen smittar. Kohortvård är en vårdform som vanligen används vid 

caliciutbrott på en sjukvårdsavdelning eller vid smittsamma sjukdomar som ger kraftiga 

diarréer som riskerar att kontaminera omgivningen (Socialstyrelsen 2006, ss. 77-78). 

 Patienterna får då särskilt avsedd personal som vårdar personer med samma smitta, så 

kallad kohortpersonal. Personalen får då inte vara i kontakt med livsmedel eller de 

övriga patienterna. Patienten skall använda egen toalett och dusch samt äta alla sina 

måltider inne på rummet för att förhindra smittspridning. Denna vårdform skall pågå 

dygnet runt (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015, ss. 2-5).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2006, ss. 78-79) skall patienter med luftburna smittor, som 

exempelvis tuberkulos, vårdas i enkelrum med dörren stängd och ibland skall rummet 

även ha ett förrum (sluss). Rör det sig om en mer allvarligt smittsam tuberkulos skall 

rummet inte ha någon recirkulation. Om patienten har en konstaterad smittsam 

lungtuberkulos eller misstanke om detta skall personalen och de som besöker patienten 

alltid bära andningsskydd. Enkelrum med sluss samt separat ventilation skall även 

användas när patienter lider av mässling, svåra brännskador eller vattkoppor där 

medpatienter och vårdpersonal inte är immuna.  

 

Patienter kan som tidigare beskrivits även isoleras på grund av ökad 

infektionskänslighet, så kallad skyddsisolering. Detta kan exempelvis vara om personen 

har för få vita blodkroppar och/ eller får immunsupprimerande behandling. Patienten 

skall då ha eget rum och toalett med filtrerad tilluft och alla besökare skall ha 

munskydd, handskar och ren rock på sig för att minimera risken att tillföra smitta till 

patienten som hålls skyddad. Om personerna som besöker patienten inte tvättar och 

desinfekterar händerna innan de går in till patienten är alla de skyddsåtgärderna som 

beskrivits ovan helt i onödan. Det kan bero på att skyddsåtgärderna istället ger ökad 

smittorisk. Det har även visat sig att om en patient vistas i sin hemmiljö istället för i 

sjukhusmiljö, är risken mindre för att bli smittad (Socialstyrelsen 2006, s. 76). 
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Patientens rättigheter och skyldigheter vid isoleringsvård 

Den som hålls isolerad har särskilda rättigheter som skall beaktas. Enligt 

smittskyddslagen (SFS 2004:168) skall patienten bli väl omhändertagen och bli 

erbjuden stöd och god vård under samt efter isoleringens tid för att minimera risken för 

att föra smitta vidare. Patienten har även rätt till individuellt anpassad träning, 

meningsfulla aktiviteter, prata i telefon, skicka och ta emot brev samt få besök av familj 

och vänner. Om möjligt skall även patienten få tillbringa minst en timme per dag 

utomhus. Om den sjuke inte längre vill hållas isolerad eller själv anser att inte längre 

utgöra en risk har smittskyddsläkaren en direkt skyldighet att respektera detta och göra 

en prövning. Isoleringen måste genast avslutas på begäran från smittskyddsläkaren om 

det inte längre anses finnas någon orsak till att hålla patienten isolerad.  

 

 

Enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168) är det smittskyddsläkarens uppgift att ansöka 

hos förvaltningsrätten om en patient skall hållas isolerad eller inte. Isoleringsvård får 

pågå i max tre månader och efter detta krävs en ny ansökan om fortsatt förlängning. När 

en patient bär på en allmänfarlig sjukdom är det dennes skyldighet att vidta de 

försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att stoppa smittspridning, annars skall 

isolering tillämpas. Det utfärdas även för personer som inte är kapabla till att klara detta 

på egen hand. Skulle personen vägra att ta emot undersökningar och behandlingar skall 

läkaren ansöka hos förvaltningsrätten som i sin tur kan godkänna eventuella 

tvångsundersökningar samt tvångsisolering. Socialstyrelsen (2013, s. 39) beskriver 

vidare att om en person tvångsisoleras skall detta endast göras om det är absolut 

nödvändigt och det måste alltid gå till på ett säkert och rättvist sätt.  Patienter som är 

isolerade under dessa speciella förhållanden får sin rörelsefrihet begränsad och kan 

stoppas från att avlägsna sig från avdelningen.  

 

 

Sjuksköterskans arbete för att uppnå god hälsa hos patienterna 

Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) främsta mål är att ge lika vård till alla 

människor men den som är i störst behov av vården skall alltid prioriteras först. 

Patientens värdighet måste alltid respekteras. Människovärdesprincipen anses som den 

högst prioriterade principen inom hälso- och sjukvården, vilket bygger på de mänskliga 

rättigheterna, alla människors lika värde och rätten till vård oberoende av 

socioekonomisk situation, kön, ålder eller utbildning. Autonomiprincipen är en del av 

människovärdesprincipen och innebär att personen skall få sin integritet respekterad. 

Denna princip står även för alla människors rättighet att själv få bestämma kring sin 

egen vård under premisserna att personen har kapaciteten att adekvat kunna fatta beslut 

och ta ställning till olika behandlingsalternativ (Socialstyrelsen 2011, ss. 24-25).  

 

Främja och återställa hälsa är några av de huvudsakliga ansvarsområdena för 

sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). Begreppet hälsa innebär inte 

alltid att en person är fri från skador eller sjukdom utan det kan även betyda att en 

person upplever välbehag och välbefinnande både på ett psykiskt, fysiskt och socialt 

plan trots sjukdom (Socialstyrelsen 2013, s. 41; World health organization, 2003). För 

att uppnå hälsa är det viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap och förmåga att hantera 

det praktiska som rör patienten. Det är även viktigt att sjuksköterskan är öppen för ett 
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samarbete med patienten. Ett samarbete med patienten betyder att det finns en 

gemensam respekt för varandras kunskap kring situationen. I en vårdsituation råder det 

dock alltid en maktobalans då patienten är i beroendeställning gentemot vårdaren och 

det är därför viktigt att som vårdare lyssna på patientens egen berättelse för att inkludera 

patienten i att tillsammans planera vården. Det är vårdarens ansvar att se till att 

patienten har förståelse för sin situation (Svensk sjuksköterskeförening 2014, ss. 2-6). 

Det har visat sig att sjuksköterskor som vårdar patienter under isolering upplever 

isoleringen som både positiv och negativ. De anser att fördelarna är att det effektivt 

minskar smittspridningen, men samtidigt är de oroliga över patienternas psykiska hälsa 

då patienterna kan uppleva depression, förvirring och låg självkänsla i samband med 

isolering (Furuno, Krein, Lansing & Mody 2012) 

 

Vårdlidande 

I Sverige idag är nedskärningar av vårdplatser och en större arbetsbelastning vanligt 

vilket tyvärr leder till ökad risk för smittspridning och brister i de basala 

hygienrutinerna (Socialstyrelsen 2006, s. 27).  De vårdrelaterade infektionerna blir allt 

vanligare och utgör cirka 750 000 extra vårddagar per år med en kostnad på 6,5 

miljarder kronor. Nästan en tiondel av alla inneliggande patienter har en vårdrelaterad 

infektion men studier i ämnet har uppmärksammat att upp till 30 procent av dessa 

vårdrelaterade infektionerna kan undvikas. Detta skulle istället innebära 225 000 extra 

vårddagar per år (Sveriges kommuner och landsting 2014, s. 11). Vårdrelaterade 

infektioner leder inte enbart till en större kostnad och ett ökat behov av 

isoleringsvård utan även ett onödigt lidande för patienterna, ett så kallat vårdlidande.  

 

Vårdlidande menar Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) är ett 

svårdefinierat begrepp då det kan beskrivas på många olika sätt. De har dock valt att 

beskriva det som ett lidande som uppkommer under vårdtiden men som inte har något 

med behandlingen eller sjukdomen patienten redan lider av att göra. Vårdlidandet är 

något som sjukvårdspersonalen tillför och patienten kan uppleva en känsla av 

övergivenhet eller att vården inte längre är vårdande utan upplevs istället mer som ett 

straff. När autonomiprincipen inte praktiseras kan vårdlidandet uppkomma vilket leder 

till ökad risk hos patienten för att uppleva kränkning av sin värdighet, då dess integritet 

inte respekteras. Lidandet ses som en naturlig del av människans liv medan vårdlidande 

är ett obefogat lidande som inte skall finnas. Dahlberg (2002) beskriver att vårdlidandet 

är något som uppstår när patienten inte får vara delaktig i sitt eget hälsoförlopp och 

egenvård vilket kan resultera i känslor av maktlöshet.  Upplevelsen av god vård vilar 

mycket på vårdrelationen, en relation som vårdaren har ansvar för, men som får tyngd 

av det patienten delar med sig av. Det är därför viktigt att vi som vårdare vill ta del och 

aktivt lyssna på vad patienten har att säga och att ständigt vara närvarande i mötet med 

patienten.  

 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är evidensbaserad vård något som hälso- 

och sjukvårdspersonal skall grunda sin profession i och de måste ständigt arbeta så att 

patienter inte råkar ut för vårdskador. En vårdskada innebär enligt patientsäkerhetslagen 

ett stort lidande för patienten och kan vara både fysisk eller psykisk. Patienten har efter 

vårdskadan fått en permanent skada, större behov av vård och/ eller avlidit. 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) beskriver att begreppet allmänfarliga sjukdomar är 
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något som kan ge en utdragen och ihållande sjukdom, orsaka ett stort lidande för 

patienten som blir drabbad eller i värsta fall leda till döden. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter isoleras inom slutenvården på grund av att de antingen är bärare av en 

allmänfarlig sjukdom eller har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, vilket ökar 

infektionskänsligheten och därmed risken för att insjukna. Oavsett orsak till varför en 

patient isoleras utförs det alltid som en åtgärd för att skydda patienten eller för att 

stoppa smittspridningen från en infekterad patient. Isolering inom slutenvården blir 

nödvändig när personen inte är kapabel, eller har viljan, till att stoppa smittspridningen 

själv i det egna hemmet. Patienter isoleras även på grund av ökad infektionskänslighet 

vilket är vanligt hos patienter som lider utav cancer och som erhåller 

immunsupprimerade behandlingar. Det har däremot visat sig att patienterna inte 

skyddas effektivare om de hålls isolerade inom slutenvården, jämfört om de hade fått 

vårdats i sin hemmiljö.  

 

Oavsett anledning till varför en patient isoleras innebär det en begränsad rörelsefrihet 

och reducerad kontakt med närstående och vårdpersonal då de måste förhålla sig till de 

strikta hygienrutinerna och policyn som isoleringen bär med sig. Sjukvården är i behov 

av kunskap och förståelse i ämnet och genom att belysa patienters upplevelser av att 

vårdas i isolering på en slutenvårdsavdelning ökar möjligheterna till att en god 

vårdkvalitet möjliggörs och vårdlidandet minskas.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av isoleringsvård inom den somatiska 

slutenvården. 

 

METOD 

Data 

Litteraturstudien genomfördes enligt Fribergs (2012, ss. 133-143) beskrivning där både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Artiklarna granskades enligt Fribergs 

modell för kvalitetsgranskning som innefattar förslag på frågor att utgå från, exempelvis 

om syfte, metod, datainsamling och teoretiska utgångspunkter etc. (2012, ss. 138- 139) 

Detta för att fastställa vilka artiklar som skulle inkluderas eller exkluderas och för att se 

så att en god forskningskvalitet var uppnådd.  Inklusionskriterierna för artiklarna var att 

de var peer reviewed, forskningspersonerna var över 18 år, och hade vårdats under 

isolering på en slutenvårdsavdelning. Exklusionskriterierna var artiklar som inte var 

skrivna på engelska och som handlade om isolering inom psykiatrin och 

kriminalvården. Inga hänsynstagande togs till begränsning av specifika världsdelar eller 

vilket kön personerna i studierna hade.  
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Datainsamling 

Sökningar av de vetenskapliga artiklarna gjordes på engelska då de inte gav några 

användbara resultat vid sökningar på svenska. Databaserna som användes var Cinahl 

och Medline. Cinahl erbjuder främst artiklar som berör områdena omvårdnad och hälso- 

och sjukvård medan Medline behandlar artiklar inom samma områden men även 

medicin. Båda databaserna är referensdatabaser. Sökningarna inleddes med att 

begränsas med peer reviewed samt årtalen 2006-2016. Dessa avgränsningar gav för få 

sökresultat och sökningen utökades istället till 1998-2016. Vi använde oss att 

primärkällor från både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. 

Litteratursökningen inleddes på titelnivå och de artiklar som kändes relevanta för 

studiens syfte lästes även på abstraktnivå. Efter denna genomgång var det åtta 

artiklar som återstod (se bilaga 1).  

 

Swemesh användes för att översätta medicinska begrepp från svenska till engelska för 

att underlätta informationssökningen. Sökorden som användes var isolation, source 

isolation, strict isolation, hospital stay, MRSA positive protective isolation, nursing, 

perception, experience, patient*, patient attitudes, infection control, cross infection, och 

clostridium difficile. För att avgränsa en sökning ännu mer kan fler sökord användas. 

Likaså kan en boolesk söklogik underlätta informationssökningen då databasen sorterar 

materialet efter “OR”, “AND” och “NOT”. På detta sätt kan databasen lättare sortera ut 

sökningar som inte har (eller skall ha) ett samband mellan sig (Östlundh 2012, s. 69). 

För att få ett så relevant resultat som möjligt valde vi att använda oss av "AND". 

 

Dataanalys 

De artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna lästes först i sin helhet för att få en så 

bred förståelse som möjligt av dem. En sammanfattning av de åtta artiklarna gjordes (se 

bilaga 2) där syfte, metod, urval och resultat jämfördes. Det som svarade mot studiens 

syfte från artiklarnas resultat sorterades ut och översattes sedan till svenska. Efter denna 

sortering kunde texterna delas in i olika koder vilket till slut resulterade i fem teman. 

Dessa teman är; att vara ensam, att vara isolerad, behovet av information och 

undervisning, ett rum med utsikt och att känna sig förorenad.   

 

Etiska överväganden  

I denna studie granskades även artiklarna som låg till grund för analysen med ett etiskt 

perspektiv, det vill säga att en forskningsetisk kommitté hade granskat och godkänt 

studierna innan de genomfördes. Forskningsetik inom vårdvetenskap grundar sig ofta på 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2013). De grundläggande etiska 

principerna beskriver fyra områden; autonomi, att göra gott, att inte orsaka skada och 

rättvisa (Beauchamp & Childress 2013). 

 

 

RESULTAT 

I studiens resultat identifierades fem teman (tabell 1). 
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Tabell 1 

Teman 

Att vara ensam 

Att vara isolerad 

Behovet av information och undervisning 

Ett rum med utsikt 

Att känna sig förorenad 

 

Att vara ensam 

Att vara isolerad upplevdes för många som ensamt och tråkigt då de var begränsade till 

ett enskilt rum (Barrat, Shabhan & Moyle 2011; Campbell 1999; Guillemin et al. 2014). 

Den upplevda känslan av ensamhet kunde i sin tur leda till depression, sorg, 

associationer med mental tortyr (Campbell 1999) och känslan av att sitta i fängelse 

(Biagioli, Piredda, Mauroni, Alvaro & De Marinis 2016). Det var även vanligt att 

personerna som isolerats under sin vårdtid kände sig instängda, begränsade och 

uttråkade då de inte fick träffa andra patienter eller lämna rummet. De fick få besök från 

vårdpersonalen och då endast vid undersökningar och matutdelning (Skyman, Thunberg 

Sjöström & Hellström 2010) och det har även visats sig att många fick vänta länge på 

hjälp, särskilt under nätterna (Guillemin et al. 2014). Många var medvetna om dessa 

begränsningar som rådde under vårdtiden vilket i sin tur kunde resultera i en rädsla av 

att inte få hjälp eller få prata med vårdpersonalen när det verkligen behövdes (Biagioli 

et al. 2016). Många patienter oroade sig över hur allvarlig deras sjukdom verkligen var 

när isoleringsvård krävdes (Guillemin et al. 2014) och berättar att läkemedel mot oro 

och ångest hade god effekt under vårdtiden de spenderade isolerade (Campbell 1999). 

När vårdpersonalen inte la tillräckligt med uppmärksamhet för patienterna kunde de 

känna frustration och ilska men även skuldkänslor och i många fall hade det räckt att få 

dela rum med en annan person (Barrat, Shaban, & Moyle 2011).  

 

Ensamheten krävde att patienterna behövde spendera mycket tid med sig själva. Att se 

på tv, surfa på internet, lyssna på musik, lösa korsord eller läsa en bok var vanliga 

sysselsättningar. Nätterna upplevdes för många som långa och jobbiga på grund av 

sömnsvårigheter, men dagarna gick oftast bättre då det fanns mer saker att sysselsätta 

sig med (Biagioli et al. 2016). Att ha tillgång till kommunikationsmedel som 

mobiltelefoner upplevdes ofta som en tröst då de kunde hålla kontakt med sina nära och 

kära (Barrat, Shabhan & Moyle 2011). Att få träffa sina anhöriga under en begränsad tid 

ansågs inte alltid som tillräckligt tillfredsställande och patienterna upplevde då istället 

dessa besök som stressande. Det var även vanligt att de anhöriga på grund av brist på 

information kring isolering och smittorisker inte vågade besöka personen alls som 

vårdades i isolering (Campbell 1999; Guillemin et al. 2014; Skyman, Thunberg 

Sjöström & Hellström 2010). 
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De personer som istället vårdades i skyddsisolering på grund av behandlingar som 

sänkte personernas immunförsvar ville oftast inte ta emot besök från anhöriga. Detta i 

syfte för att skydda sig själva då rädslan av att bli kontaminerad med en infektion var 

stor (Campbell 1999) men också för att de inte såg någon mening med besöken då de 

antingen fick föra samtalet med ett fönster mellan sig eller om de anhöriga tog på sig 

särskilda skyddskläder när de gick in till patienten (Biagioli et al. 2016). Trots att 

många patienter berättade att de inte såg någon mening med besöken var det 

separationen och längtan till sin partner och familj som plågade dem mest under 

isoleringens tid (Campbell 1999).  

 

Att vara isolerad 

Att vårdas under isolering är som tidigare framkommit både krävande och psykiskt 

påfrestande. Trots detta upplevde många patienter isoleringen även som positiv. Att få 

tillgång till ett eget rum med toalett och dusch var det många som värderade högt 

(Barrat, Shaban & Moyle 2011). Vårdpersonalens fasta rutiner kring den dagliga 

omvårdnaden och en klocka på rummet hjälpte många att planera sin dag vilket bidrog 

till att de lättare kunde hålla sig orienterade i tid och rum och isoleringen kändes då inte 

lika skrämmande (Campbell 1999). De personer som inte hade besök lika ofta eller till 

och med aldrig hade svårare att acceptera isoleringen och mådde i genomsnitt sämre 

(Barrat, Shaban, & Moyle 2011). Att få information kring isoleringens syfte var av stor 

betydelse och de flesta patienter förstod att de var tvungna att isoleras för att kunna bli 

friska, oavsett om det var för att skydda sig själva eller andra (Barrat, Shaban, & Moyle 

2011; Campbell 1999). Personer som inte tyckte om att vistas med andra patienter 

upplevde isoleringen bara som positiv då de slapp detta helt och hållet. Likaså var det 

vanligt att personer som inte upplevde god hälsa hellre tillbringade sin tid själva på 

rummet, än att tillbringa den med andra (Campbell 1999). Telefonen var av stor 

betydelse för patienterna då de lätt kunde hålla kontakt med familj och vänner och när 

patienterna fick besök upplevdes tiden fördrivas snabbare (Barrat, Shaban & Moyle 

2011). Majoriteten av de patienter som under sin vårdtid drabbats utav en vårdrelaterad 

infektion som krävde isolering, upplevde denna åtgärd som positiv.  De uppskattade att 

få eget rum då de inte störde andra patienter och vårdformen fick de att känna sig trygga 

(Yildiz Findik, Ozbas, Cavdar, Erkan och Topcu 2012). 

 

Behovet av information och undervisning 

Att bli vårdad i isolering kan ge blandade känslor men det har visat sig att god 

information kring fenomenet har gett positiva effekter på patienternas upplevelse av 

vårdtiden (Barrat, Shaban & Moyle 2011; Biagioli et al. 2016; Campbell 1999). När 

sjukvårdspersonalen informerade och undervisade patienterna, inte bara om isoleringen 

och de restriktioner som följde, utan även om sjukdomen de drabbats av kände många 

mindre oro och ångest. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen besitter god kunskap för 

att kunna informera patienten och dess närstående kring effekterna av isoleringen 

(Barrat, Shaban & Moyle 2011). Vissa patienter förstår inte varför de isolerats då de inte 

fått någon tydlig information. De ansåg inte heller att infektionen de bar på var särskilt 

farlig då stora delar av vårdpersonalen inte använder skyddsutrustningen på ett adekvat 

sätt (Newton, Constable & Senior 2001). De begränsningar som följde vid 

isoleringsvård kunde göra att patienterna blev rädda och oroliga kring hur allvarlig deras 
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sjukdom egentligen var (Guillemin et.al. 2012), men att kunskap kring syftet med 

isoleringen hjälpte patienterna att bättre acceptera sin situation. Många beskrev det som 

att detta var något de måste genomgå för att bli friska, och att det i det stora hela inte 

kändes så farligt om de hade en förståelse för varför det var nödvändigt (Campbell 

1999). Det var även viktigt att vårdpersonalen motiverade och påminde patienterna om 

varför de isolerats, detta kunde bidra till att negativa tankar undveks. Däremot om all 

information kom på en gång visade det sig att patienterna upplevde informationen som 

överväldigande och skrämmande och personalen upplevdes då istället som defensiv 

(Biagioli et al. 2016). Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson och Lewis (2012) 

beskriver vidare att patienterna önskade regelbundna utbildningar för närstående som 

har anhöriga som vårdats i isolering på grund av MRSA då patienterna själva inte ville 

vara den första personen att förklara vad sjukdomen var för något eller vad isoleringen 

innebar.  

 

Ett rum med utsikt 

Den begränsade ytan som patienterna hade att röra sig på upplevdes inte bara med 

obehag utan även som ett hinder för läkningsprocessen (Biagioli et al. 2016), därför 

värdesatte patienterna som vårdades under isolering av olika anledningar ett rum med 

fin utsikt. Många uppskattade att kunna titta ut på naturen (Campbell 1999; Skyman, 

Thunberg Sjöström & Hellström 2010), se solen under dagarna och höra ljud från 

korridoren eller från en radio vilket gjorde att känslan av att vara instängd minskades 

och känslan av välbehag ökade (Barrat, Shaban, & Moyle 2011). Genom att ha tillgång 

till en balkong utanför rummet där frisk luft kunde inhämtas ökade känslan av 

välbefinnande, särskilt om de fönster som fanns på rummet inte gick att öppna 

(Campbell 1999).   

 

Vart rummet var beläget på avdelningen spelade i särskilda fall en viktig roll också, då 

patienterna även hade ett fönster ut mot korridoren. Att få se människor röra sig ute i 

korridoren fungerade som en påminnelse om att livet är i full gång även på utsidan. 

Ligger rummet nära en entréingång hördes ofta besökare som pratade med varandra 

vilket upplevdes som positivt och lugnande (Campbell 1999). De personer som var 

skyddsisolerade på grund av en cancerdiagnos och den osäkerhet och rädsla som 

sjukdomen bar med sig, upplevde ofta isoleringen som ett fängelse vilket var väldigt 

påfrestande för många. Det kunde då hjälpa att titta ut genom fönstret och ständigt ha 

rullgardiner eller persienner uppdragna för att kunna se ut (Biagioli et al. 2016). 

 

Att känna sig förorenad  

När en person är bärare av en smittsam sjukdom måste personalen vidta särskilda 

skyddsåtgärder. Vissa beskrev situationen när vårdpersonalen klädde på sig 

skyddskläderna som att vara smittade av spetälska (Newton, Constable & Senior 2001) 

och andra kände sig smutsiga och förorenade. Många patienter undvek att bli kramade 

av sina anhöriga när de kom på besök då de var rädda för att föra smittan vidare (Barrat, 

Shaban, & Moyle 2011; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010). Det kan 

upplevas som chockerande från att ena dagen vara frisk till att andra dagen läggas in 

under isolering där personalen inte vill riskera att bli smittad av dig. Att bli 

kontaminerad av en smittsam sjukdom kan bära med sig känslor som skuld och skam 
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(Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010). Patienter har även berättat hur de 

blivit bemötta vid ronder och läkarsamtal. En del utav läkarna gick inte ens in till 

patienterna utan stod i dörröppningen med enbart en liten springa öppen, istället för att 

ta på sig skyddsutrustning och gå in och samtala med patienterna på rummet. Det hade 

varit mer uppskattat från patienternas sida om läkaren kommit in och fört samtalet där 

istället. Det var också vanligt förekommande att patienternas anhöriga inte vågade 

besöka dem på sjukhuset då även de är rädda för att bli smittade (Barrat, Shaban, & 

Moyle 2011). Personer som lades in på en infektionsavdelning och behövde isoleras på 

grund av allvarliga diarrétillstånd som clostridium difficile uppskattade att ha eget rum 

med toalett på grund av de ständiga toalettbesöken och skammen detta bar med sig. 

Dessa personer hade lätt att förstå isoleringens betydelse som var för att skydda andra 

människor, men de fick få besök från familj och vänner vilket många tog hårt 

(Guillemin et al. 2014).  

 

En del patienter blev stundtals förvirrade under sin vårdtid då vårdpersonalen inte följde 

den strikta policyn som medföljer vid isoleringsvård. När personalen inte följde policyn 

och de basala hygienrutinerna uppstod känslor som ilska och frustration hos patienterna. 

Resultatet blev att patienterna uppfattade vårdpersonalen som vårdslösa och att de inte 

tog smittorisken på tillräckligt stort allvar (Webber et al. 2012). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

När studiens data var samlade och analyserade framkom ett resultat som valdes att 

kategoriseras i fem teman; att vara ensam, att vara isolerad, behovet av information och 

undervisning, ett rum med utsikt och att känna sig förorenad. 

 

En viktig del i flera av resultaten var vårdmiljön. Att ha tillgång till balkong där 

patienterna kunde gå ut och få frisk luft, höra ljud från andra människor i korridoren 

eller bara ett fönster att se ut genom var saker som värdesattes högt. Detta 

överensstämmer med vad Ward (2000) skriver i sin artikel, där hon menar att ett fönster 

minskar känslan av fångenskap hos patienten även om fönstret skulle vart placerat mot 

korridoren och att det enda som visades sig där utanför var vårdpersonal som gick förbi. 

Det är inte bara utsikten som omfattas av vårdmiljön. Det har visat sig att hela 

sjukhusmiljön och hur den är konstruerad bidrar till eller förhindrar läkningen. Miljön 

på sjukhuset kan påverka hur patienter interagerar med varandra, deras handlingar och 

hur personalen utför vården. Ett rum som uppmuntrar till fysisk aktivitet kan bidra till 

minskade depressioner (Schweitzer, Arch, Gilpin, Frampton 2004). I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005 s. 12) står att 

en uppgift som sjuksköterskan har är att bidra till en god vårdmiljö och att reflektera 

över de etiska perspektiven. 

 

I resultatet visade det sig också att behovet av information är stort. Bristen på 

information leder till att patienter inte vet varför de är isolerade vilket bidrar till ångest 

och rädsla över sin situation. Även närstående till isolerade patienter uttryckte brist på 

information vilket ibland ledde till att de inte vågade besöka sina anhöriga, som i sin tur 

kunde ge patienten känslor av ensamhet och utsatthet. I patientlagen (SFS 2014:821) 
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står bland annat beskrivet att patienter har rätt till information kring sin hälsa, vård, 

behandling, förväntad tidsram och händelseförlopp, information om eftervård samt 

eventuellt förebyggande vård. Vidare har patienterna även rätt till skriftlig information, 

speciellt anpassad efter ens egna förutsättningar och vårdpersonalen har en skyldighet 

att se till att patienten har förstått informationen som getts. 

 

I resultatet framkom även att informationen var viktig för att kunna förstå sin situation, 

men även för att kunna känna sig trygg och säker efter utskrivningen. Patienterna 

uttryckte en önskan över att få adekvat information för att kunna förstå sin situation 

samt för att öka sin förståelse kring försiktighetsåtgärderna vid smittspridning. Kyngäs 

(2003) belyser i sin studie vikten av patientundervisning. Resultatet visar att 

informationen som patienterna får, inte överensstämmer med patientens egen 

kunskapsnivå. Det framkommer även att patienterna ofta får information på tider som 

var anpassade efter vårdpersonalens tider och inte när det var som mest optimalt för 

patienten själv. Patienterna beskriver hur de hade uppskattat ett schema med planerade 

informationsträffar. Patienterna efterlyste även kunskap kring sjukdomen, 

behandlingen, egenvård och eventuella problem som sjukdomen kunde resultera i. 

Studien visade också att ju mer kunskap de hade, desto självständigare kunde de leva 

sina liv och att information är en viktig del i god omvårdnad, vilket styrker vårt resultat.  

 

Resultaten ur artiklarna som var med i litteraturstudien visar att patienterna inte alltid 

får den information de behöver och har rätt till. Vad dessa studier dock inte undersöker 

är orsaken till den bristande informationen. Frågor som uppstår är om 

sjukvårdspersonalens brister beror på exempelvis luckor i utbildningens ämnesinnehåll 

eller på resursbrist i verksamheten. Eftersom studierna inte lyfter vart problemet ligger 

skulle ytterligare forskning om detta vara att föredra. Verksamheten kanske är i behov 

av ökade resurser, omorganisering eller mer utbildning för att kunna eftersträva en god 

och säker vård. 

 

Efter att ha arbetat med denna litteraturstudie har vi kunnat konstatera att det påverkar 

människor att vårdas i isolering. Isoleringsvård innebär begränsad rörelsefrihet vilket 

kan uttrycka sig i frustration hos patienterna. Beslutet om isoleringsvård kan ses som ett 

adekvat beslut, men det går inte att komma ifrån att det är att bortse från patientens 

autonomi. Är det etiskt korrekt att isolera patienter när forskning tyder på att patienter 

mår psykiskt dåligt av det? Här råder ett arbete mellan att stoppa smittspridning och att 

tillgodose patientens välbefinnande och öka livskvalitén för de som vårdas i isolering.  

Gammon (1998) beskriver isoleringens inverkan på patienterna som jobbiga. De 

upplever ofta känslor som låg självkänsla, depression, ångest och dålig självkontroll. 

Dessa känslor bidrar till en förlängd återhämtning efter sjukdomen. I en jämförelse av 

patienter som vårdas under isolering med patienter som inte gjort det framkommer det 

att känslor som just depression och ångest är starkare hos de patienter som isolerats. Har 

patienten däremot vårdats under isolering en kortare tid uppskattas istället åtgärderna 

som vidtagits och känslor som depression och ångest är inte lika vanligt förekommande 

(Wassenberg, Severs & Bonten 2010). Personerna som vårdas i isolering får dessutom i 

genomsnitt färre och kortare besök av vårdpersonalen jämfört med de patienter som inte 

vårdas på detta sätt (Evans et. al. 2003).  
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De flesta av studierna var gjorda på smittskyddsisolerade patienter och majoriteten av 

alla patienter kände sig instängda under sin tid i isoleringen. De skyddsisolerade 

patienterna verkade däremot hantera isoleringen bättre. De som led utav cancer 

upplevde isoleringen som något de var tvungna att genomgå vilket gjorde att de lättare 

kunde hantera situationen jämfört med de patienter som var smittskyddsisolerade. De 

som var skyddsisolerade hade även möjlighet att när som helst välja att avbryta 

isoleringen vilket också kan ha bidragit till att de upplevde isoleringen som mer positiv 

och kände sig mindre instängda. Knowles (1993) skriver i sin studie att en anledning till 

att isoleringen upplevs annorlunda beroende på om du är smittskyddsisolerad eller 

skyddsisolerad kan vara hur väl förberedd du är och belyser att de smittskyddsisolerade 

patienterna inte är involverade i avgörandet kring sin isolering och att de inte får samma 

tid på sig att förbereda sig.  

 

Eget rum med dusch och toalett samt lugn och ro gjorde att många patienter upplevde 

isoleringen som övervägande positiv och med hjälp utav telefon kunde de hålla 

kontakten med anhöriga. Trots detta tyckte de flesta att det var tråkigt och ensamt när de 

var begränsade till ett rum. Även om många patienter var införstådda med 

begränsningarna så beskriver patienter hur de fick få besök av vårdpersonalen och detta 

skapade en rädsla över att inte få hjälp i tid om det behövdes. Det uttrycktes bland 

patienterna att det hade räckt att bara få dela rum med en annan patient för att denna 

rädsla skulle minskas.  

 

En reflektion kring huruvida de lagar och riktlinjer som finns efterföljs av sjukhusen. 

Smittskyddslagen säger att det är patientens rättighet att få vistas utomhus minst en 

timme per dag om det inte medför någon ökad risk för patienten. Det visade sig att detta 

inte är något som alla patienter har tillgång till. Eftersom ingen orsak till detta anges ser 

vi ett behov av ytterligare forskning som besvarar var i isoleringsvården det bör läggas 

resurser för förbättringsarbete. 

 

Hållbarhetsutveckling 

Ungefär var tionde patient i slutenvården har en vårdrelaterad infektion. En rapport från 

Sveriges kommuner och landsting visade att vårdrelaterade infektioner stod för 33 % av 

alla vårdskador under 2014 vilket betyder att det är den vanligaste vårdskadan. För att 

motverka detta i hållbarhetsutvecklande syfte så krävs insatser för en förbättrad 

vårdhygien (Folkhälsomyndigheten 2016). 

 

Vi tror att regelbundna utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal inom vårdhygien 

kan bidra till mindre risk att föra vidare smitta mellan patienter. I vår litteraturstudie 

framkom att patienter önskade mer information och undervisning kring smittvägar och 

isoleringens betydelse, inte bara för de själva, utan även till närstående. Detta skulle 

resultera i större kunskap i samhället så att infektioner kan undvikas och smittspridning 

stoppas. När smittspridning stoppas leder det till ett minskat behov av sjukvård, lägre 

kostnader och framförallt mindre lidande för de som drabbas. Det innebär även ett 

mindre användande av antibiotika vilket motverkar utvecklingen av antibiotikaresistens.   
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Metoddiskussion  

Metoden som valdes för detta examensarbete var en litteraturstudie. I och med att både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades möjliggjordes ett så brett perspektiv 

som möjligt. Litteraturstudien kan ha påverkats negativt då tyvärr enbart en kvantitativ 

artikel togs med, och de resterande sju var kvalitativa. Kvalitativa ansatser bygger ofta 

på intervjuer, berättelser eller observationer om hur individer upplever ett fenomen. 

Kvantitativa ansatser bygger däremot på enkäter, jämförelser och experiment vilket 

redovisas i siffror och tabeller (Dahlborg Lyckhage 2012, ss. 31-32). Då syftet var att 

beskriva patienters upplevelse av isoleringsvård inom den somatiska slutenvården är 

kvalitativa artiklar något mer att föredra, men då även kvantitativa artiklar inkluderades 

kunde en jämförelse göras för att säkerställa resultatet.   

 

Valet av att göra en litteraturstudie beslutades efter den första övergripande 

informationssökningen där även ämne och syfte till uppsatsen identifierades. Tidigare 

forskning kring fenomenet fanns och kunde belysa studiens syfte. Målet var då att 

sammanställa tidigare resultat för att förstärka patienternas upplevda erfarenhet av att 

vårdas under isolering. Alla studier som togs med i resultatet var tvungna att ha gjorts 

på personer som vårdats isolerade på grund av smittsamma 

sjukdomar(smittskyddsisolering) eller ökad infektionskänslighet (skyddsisolering). 

Likheter av vårdform, rummens uppbyggnad och basala hygienrutiner granskades så att 

alla patienter haft en så lik vårdtidsvistelse som möjligt. Fördelen vi såg med att göra en 

litteraturstudie var att fler personer har intervjuats vilket resulterar i både likheter och 

skillnader i resultat. Nästintill alla artiklarna påpekade att patienterna ofta upplevde 

känslor som depression och ångest. När många artiklar kommer fram till samma 

resultat, känns resultatet mer tillförlitligt. Det som kan bli negativt med att göra en 

litteraturstudie är att resultaten som sedan sammanställs i examensarbetet redan är tolkat 

av någon annan, vilket kan minska tillförlitligheten. Enligt Friberg (2012, ss. 134-135) 

kan även problematik uppstå vid litteraturbaserade studier då författarna själva har en 

möjlighet att välja vilka artiklar som skall tas med och inte. Detta kan även komma att 

påverka resultatet då författarna kan välja studier som stöttar sin egen åsikt. Därför skall 

författarna ha ett analyserande och noga värderande förhållningssätt. Vi försökte därför 

att inte fokusera på studiens resultat när vi valde artiklar, utan främst se om de 

behandlade vårt syfte. Genom att i denna studie begränsa sökningarna med 

inklusionskriterier i databaserna uppkom ett överkomligt antal träffar. Dessa artiklar 

lästes både på titel- och abstraktnivå. Alla artiklar som uppfyllde kriterierna för studiens 

syfte och kvalitetsgranskningen togs med.  

 

Alla artiklar som användes för litteraturstudien var peer reviewed. Detta är en 

förutsättning för att genomföra en litteraturstudie. Studien skall enbart bygga på 

vetenskap och evidens. Sökorden som användes för informationssökningen var totalt 15 

stycken. Sökresultatet hade uppenbarligen ändrats om ändringar av sökorden gjordes. 

Vid färre sökord ökade antalet träffar och vise versa. Vi valde då att ha lite fler sökord 

för att precisera sökningen, detta underlättade även arbetet då färre titlar och abstrakts 

behövde granskas. Avgränsningen kring årtal började med 2006-2016 men fick sedan 

utökas till 1998-2016 då det inte fanns tillräckligt många artiklar från tio år tillbaka som 

kunde besvara studiens syfte. Resultatet slutade på artiklar mellan årtalen 1999 och 

2016 men övervägande många var från 2011 och framåt. Vi valde att inte heller 

begränsa sökningarna till något specifikt land eller världsdel, utan valde istället bara 
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artiklar som var publicerade på engelska. Enbart en artikel från Sverige togs med. Detta 

berodde på att det inte fanns fler artiklar som behandlade fenomenet och som kunde 

besvara studiens syfte. Detta kan vara en indikation på att Sverige är i behov av mer 

forskning inom området.  

 

Artiklarna som analyserades har både gjorts på smittskyddsisolerade och 

skyddsisolerade patienter. Däremot var majoriteten artiklar om smittskyddsisolering 

vilket kan ha påverkat resultatet för litteraturstudien då vissa skillnader framkom mellan 

personers upplevelser av just isoleringen som fenomen. Däremot finns det mer 

forskning om smittskyddsisolering vilket var anledningen till artikelurvalet. En 

jämförelse mellan de olika typerna av isolering är ett intressant ämne och ett förslag till 

vidare forskning. 

 

Artiklarna granskades enligt Fribergs modell för kvalitetsgranskning (Fribergs 2012, ss. 

138-139) vilket var till stor hjälp med att bedöma kvalitén på artiklarna. Alla artiklar 

som togs med blev godkända av denna modell. Artiklarna granskades även på en etisk 

nivå. I sju av åtta artiklar framkom det att en forskningsetisk kommitté godkänt 

studierna. I den sista framkom detta på tidskriftens hemsida där artikeln hittades.  

 

 

SLUTSATSER 

Studien visar att patienter kan uppleva känslor som ensamhet, ångest och depression i 

samband med isoleringsvård. Det är inte ovanligt att patienter även upplever en skam 

över att bära på en smitta. Det som är viktigt för patienterna och som gör vårdtiden 

bättre är ett rum med utsikt över natur och grönska, saker att sysselsätta sig med under 

dagarna, besök från familj och vänner och regelbundna besök från vårdpersonalen. 

Genom att sjuksköterskan besöker patienten mer sporadiskt skulle det medföra minskad 

känsla av ensamhet och instängdhet hos patienterna, och om sjuksköterskan informerar 

och undervisar patienterna och dess närstående kring smittspridning och isoleringens 

betydelse kan en ökad förståelse nås vilket skulle medföra en bättre upplevelse av 

vårdtiden samt en hållbar utveckling.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Utvalda artiklar till 

kvalitetsgranskning 

Användbara 

artiklar 

1. 

Cinahl  

Source 

isolation 

AND 

experience 

AND 

patient* 

AND 

infection 

control 

14 14 5 2 2 

3. 

Cinahl 

  

Protective 

isolation 

AND nursing 

AND 

experience 

7 7 3 1 1 

4. 

Cinahl 

 

 

Isolation 

AND patient 

attitudes 

AND cross 

infection  

28 28 8 2 

 

2 

5. 

Medline  

 

Clostridium 

difficile AND 

percpetion 

AND 

experience  

4 4 1 1 1 

6. 

Cinahl 

 

Strict 

isolation 

AND 

patient* 

AND MRSA 

positive  

7 7 2 1 1 

7. 

Cinahl 

 

Protective 

isolation 

AND patient 

AND 

experience 

AND hospital 

stay 

1 1 1 1 1 
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Bilaga 2  

Författare, titel, 

årtal, land, 

tidskrift.  

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Barrat, 

R., Shaban, R. & 

Moyle, W.  

Årtal:2011 

Titel: Behind 

barriers: patients’ 

perceptions of 

source isolation for 

Methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA). 

Land: Nya 

Zeeland  

Tidskrift: 
Australian journal 

of advanced 

nursing.  

Syftet var att utforska 

patienters upplevelse av 

isolering vid MRSA 

inom slutenvården.   

Metod: Kvalitativ 

metod med en 

tolkande 

fenomenologisk 

analys. Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: Deltagarna 

skall vara över 18 

år, ha MRSA samt 

vårdats minst tre 

dagar i isolering 

inom slutenvården.  

 

10 personer deltog. 

Hälften män, 

hälften kvinnor. De 

hade vårdats mellan 

3 till 21 dagar och 

var i åldrarna 46 till 

78 år.  

Tre huvudteman identifierades: ”Att vara 

MRSA positiv”, ”att vara med andra” 

samt ”att leva innanför fyra väggar” som 

i sin tur hade åtta underkategorier vilka 

var: ”Emotionella effekter”, 

”stigmatisering”, ”kännedom”, 

”socialisering”, ”oro för andra”, 

”relationen med personal”, ”rum med 

utsikt” och ”inlåst”.  

 

Patienterna kände sig begränsade men att 

ha en fin utsikt från rummet och fönster 

ut mot korridoren minimerade känslorna 

av instängdhet. Många förstod 

isoleringens betydelse men upplevde 

ändå en stor frustration av att behöva 

fråga om exempelvis ett glas vatten. En 

del upplevde det jobbigt när 

vårdpersonalen tog på sig skyddskläder 

för att enbart gå in och prata med 

patienterna.  

 

Författare: 
Biagioli, V., 

Piredda, M., 

Mauroni, M., 

Alvaro, R. & Grazia 

de Marinis, M.  

Årtal: 2016 

Titel: The lived 

experience of 

patients in 

protective 

isolation during 

their hospital stay 

for allogeneic 

haematopoietic 

stem cell 

transplantation 

Land: Italien 

Tidskrift: 
European journal of 

oncology nursing 

Syftet var att ta reda på 

patienters upplevelse av 

skyddsisolering när de 

blivit behandlade med 

allogen 

stamcellstransplantation.  

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv metod 

och fenomenologisk 

design. 

Intervjustudie.  

 

Urval: Personer 

som är över 18 år, 

behandlats med 

allogen 

stamcellsbehandling 

och vårdas under 

skyddsisolering i 

eget rum.  

 

10 personer deltog. 

7 kvinnor och tre 

män i åldrarna 28 

till 66 år.  

Tre teman identifierades: ”upplevelse av 

en kroppsförändring”, ”den särskilda 

platsen för transformation” och ”ljus och 

skugga från in- och utsidan”.  

 

En del patienter kände sig trygga i sina 

rum och ville stanna där tills de mådde 

bättre medan andra kände sig mindre 

trygga då de var rädda för att inte få hjälp 

när de behövde det. Många tyckte det var 

en liten yta att leva på och att det var kallt 

i rummet, att det var jobbigt att aldrig få 

bestämma vad de själva fick för äta för 

mat. Ensamhet under behandlingen var 

ett stort problem och de upplevde 

isoleringen som stressande och oroande. 

Såg ingen mening med att träffa sina nära 

och kära då de ändå inte fick träffas så 

långa stunder per dag.  Många använde 

tidsfördriv som att titta mycket på tv, 

lyssna på musik, surfa på nätet, läsa 

böcker och korsord. Många gillade att 

titta ut genom fönstret. 
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Författare: 

Campbell,T. 

Årtal: 1999 

Titel: Feelings of 

oncology patients 

about being nursed 

in protective 

isolation as a 

consequence of 

cancer 

chemotherapy 

treatment 

Land: England 

Tidskrift: Journal 

of advanced 

nursing.  

Syftet var att ta reda på 

cancersjuka patienters 

upplevelse av att vårdas 

under skyddsisolering i 

samband med höga 

doser av 

cellgiftsbehandling. 

Metod: Kvalitativ 

studie med semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Urval: Personerna 

skall vara över 18 

år, behandlats med 

höga doser av 

cellgifter och varit 

isolerade i minst sju 

dagar.  

 

Fem personer 

deltog i studien.  

Åtta kategorier identifierades: ”att bli 

instängd”, ”hanteringen av upplevelsen”, 

”att vara ensam”, ”att upprätthålla den 

sociala kontakten”, ”att ha cancer”, 

”lidandet av cellgiftsbehandlingen”, ”att 

veta vad som skall förväntas” och ”att 

utveckla en relation med 

vårdpersonalen”.  

 

Personerna förstod varför de isolerades 

och uppskattade detta för att kunna bli 

friska. Att ha utsikt från rummet och 

kunna öppna fönstret var uppskattat 

likaså att ha tillgång till media och 

telefon då de kunde hålla koll på vad som 

hände i världen. De tyckte det var jobbigt 

att inte få beröras av sina närstående. 

Humor ansågs som en viktig del och alla 

hade bra kontakt med sjuksköterskorna 

som arbetade där.  

Författare: Yildiz 

Findik, U.Y., 

Ozbas, A., Cavdar, 

I., Erkan, T. & 

Topcu, S.Y. 

Årtal: 2012 

Titel: Effects of the 

contact isolation 

application on 

anxiety and 

depression levels of 

the patients 

Land: Turkiet 

Tidskrift: 

Internation journal 

of nursing practice 

Syftet var att ta reda på 

om depression och 

ångest ökar när en 

patient isoleras och om 

patientens karaktär och 

sociodemografi 

påverkar nivån av 

depression och ångest 

vid isoleringsvård.  

Metod: Kvantitativ, 

icke randomiserad 

kvasi- 

experimentell 

studie.  

 

Urval: Personer 

mellan 18 till 65 år 

som har en 

vårdrelaterad 

infektion och som 

isolerats i enkelrum 

i minst fem dagar.  

 

Experimentgrupp: 

60 personer deltog. 

Kontrollgrupp: 57 

deltagare (som inte 

vårdats under 

isolering på grund 

av platsbrist men 

som också har en 

vårdrelaterad 

infektion).  

Studien visade inte på någon signifikant 

skillnad i depression och ångest mellan 

de som isolerats och kontrollgruppen. De 

som var över 55, lågutbildade eller 

låginkomsttagare var i genomsnitt mer 

deprimerade vilket kunde ses i båda 

grupperna. 86.4% av de som isolerats var 

förhållandevis glada för att vara isolerade 

och åtgärderna som vidtagits.  
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Författare: 

Guillemin, I., 

Marrel, A., 

Lambert, J., Beriot- 

Mathiot, A., 

Doucet, C., 

Kazoglou, O., 

Luxemburger, 

Reygrobellet, C. & 

Arnould, B.  

Årtal: 2014 

Titel: Patients’ 

Experience and 

Perception of 

Hospital-Treated 

Clostridium difficile 

Infections: a 

Qualitative Study 

Land: USA och 

Frankrike 

Tidskrift: The 

patient- Patient- 

centered outcomes 

research  

Syftet var att ta reda på 

hur clostridium difficile 

påverkar patienters liv 

från första symtom, 

under sjukhusvistelsen 

och efter utskrivning.  

Metod: Kvalitativ 

metod med semi-

strukturerade 

intervjuer.  

 

Urval: Deltagarna 

skulle vara över 50 

år (i USA), och 

över 40 år (i 

Frankrike) och varit 

isolerade på sjukhus 

på grund av 

clostridium 

difficile.  

 

12 deltagare från 

USA och 12 från 

Frankrike. Totalt 14 

män och 10 kvinnor 

deltog. Deltagarna 

var i åldrarna 41 till 

91 år gamla.  

Många upplevde symtom som 

illamående, buksmärtor, huvudvärk och 

feber men tyckte att diarréerna var det 

som var mest besvärligt. Personerna 

behövde innan de sökte vård stanna 

hemma och hela tiden vara nära en 

toalett. De som hade arbete var tvungna 

att sjukskriva sig vilket upplevdes som 

stressande då de var oroliga för att bli av 

med jobbet.  

 

Många förstod innebörden av att isoleras 

vilket var för att skydda andra. Några var 

tacksamma över att ha ett eget rum på 

grund av de ständiga toalettbesöken 

vilket många skämdes över. De flesta var 

nöjda med vårdkvalitén. Vissa upplevde 

dock isoleringen som ensamt och 

deprimerande. De fick också färre besök 

från sina anhöriga.  

 

Efter utskrivningen var många utmattade 

och svaga och behövde vila för att återfå 

sin energi, men den kom snabbt tillbaka 

efter varje dag som gick.  

 

 

Författare: 

Newton, J.T., 

Constable, D.C. & 

Senior, V. 

Årtal: 2001 

Titel: Patients’ 

perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus 

aureus and source 

isolation: a 

qualitative analysis 

of source-isolated 

patients 

Land: England 

Tidskrift: Journal 

of Hospital 

Infection 

Syftet var att ta reda på 

patienters upplevelse av 

att vara infekterade med 

Meticillinresistenta 

stafylocker aureus 

(MRSA) och hur de 

upplever vårdas under 

isolering.  

Metod: Kvalitativ 

metod med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Urval: Vuxna 

personer som 

vårdats under 

isolering på grund 

av MRSA.   

 

19 personer deltog. 

14 kvinnor och sju 

män. Deltagarna var 

i åldrarna 44 till 87 

år.  

Fem kategorier identifierades: ”orsaken 

till MRSA”, ”konsekvenser av MRSA”, 

”styrbarheten av MRSA”, ”upplevelsen 

av isolering” samt ”inverkan av 

isolering”.  

I studien framkom det att patienterna 

hade blivit dåligt informerade om sin 

sjukdom. Det patienterna tyckte var 

positivt med isoleringen var att de fick ett 

eget rum, dock upplevde de att de fick för 

lite uppmärksamhet från 

sjuksköterskorna.  

 

 

 

 

 



 23 

 
Författare: 

Skyman, E., 

Thunberg Sjöström, 

H. & Hellström, L. 

Årtal:2010 

Titel: Patients’ 

experiences of 

being infected with 

MRSA at a hospital 

and subsequently 

source isolated 

Land: Sverige 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences 

Syftet var att ta reda på 

patienters upplevelse av 

att isoleras efter att ha 

blivit smittade av 

MRSA på sjukhus.  

Metod: Kvalitativ 

djupgående 

intervjustudie.  

 

Urval: Personerna 

skulle vara över 18 

år, ha drabbats av 

MRSA under 1997-

2001 när det stora 

sjukdomsutbrottet 

ägde rum i 

Göteborg på 

sjukhusen samt 

vårdats under 

isolering i minst en 

vecka.  

 

Sex personer 

deltog, två kvinnor 

och fyra män som 

var i åldrarna 35 till 

76 år.   

Sju kategorier identifierades: 

”isoleringsvård”, ”hur MRSA smittades”, 

”information”, ”sjukdomstrauma”, 

”närstående och personalens attityd”, ”att 

vara smittad” och ”bärarkort- frisk eller 

sjuk”.  

 

Personerna kände sig instänga, 

begränsade och hölls borta från andra 

patienter. De fick inga spontana besök 

från sjukvårdspersonalen och åt alla sina 

måltider på rummet. Personerna förstod 

dock varför de isolerats och uppskattade 

att ha utsikt från rummet.  

De upplevde också dålig information 

efter sjukdomen och var osäkra på om de 

fortfarande bara på MRSA. Trots detta 

skulle de ändå alltid ha med sig 

bärarkortet till exempelvis tandläkaren. 

Vissa noterade även att personalen 

slarvade tidvis med handhygienen vilket 

oroade dem.  

 

Författare: 

Webber, K., 

Macpherson, S., 

Meagher, A., 

Hutchinson, S. & 

Lewis, B.  

Årtal: 2012 

Titel: The Impact of 

Strict Isolation on 

MRSA Positive 

Patients: An Action-

Based Study 

Undertaken in a 

Rehabilitation 

Center 

Land: Italien 

Tidsskrift: 
Rehabilitation 

nursing. 

Syftet var att få en insikt 

i hur 

rehabiliteringspatienter 

upplever att ha MRSA 

samt hur de upplever att 

vårdas under strikt 

isolering.  

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie.  

 

Urval: Skulle varit 

isolerade i minst en 

månad, bärare av 

MRSA samt 

genomgå någon 

form av fysisk 

rehabilitering.  

 

Nio personer deltog 

och var i åldrarna 

30 till 70 år.  

Tre kategorier identifierades: ”patienters 

upplevelse av MRSA, ”strikt 

isoleringspolicy” samt ”utbildning hos 

personalen”.  

 

Många ansåg att MRSA inte var något 

farligt och förstod inte meningen med 

isolering. De som tyckte isoleringen var 

mest ensam och tråkig var de som var 

isolerade under en längre tid samt de som 

fick färre besök från närstående. Vissa 

kände sig stigmatiserade över att vara 

isolerade med MRSA. Andra var 

upprörda över att personalen inte följde 

den strikta policyn runt isolering och 

MRSA. De tyckte det kändes som 

personalen inte brydde sig om 

sjukdomen. De som upplevde detta 

tyckte också att personal, patienter, 

anhöriga och besökare skulle få mer 

information om sjukdomen och vad den 

innebär.  

 


