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Sammanfattning    
Inom sjukvården finns det två former av isolering. Smittskyddsisolering är till för att 
hindra smittspridning när en person blir smittad av en infektion som kan vara farlig för 
allmänheten och skyddsisolering används när en person är extra infektionskänslig, 
exempelvis efter cytostatikabehandling för cancer.  
Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplever isoleringsvård inom den 
somatiska slutenvården. Vald metod var en litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar 
användes. Sex teman identifierades i resultatet: Behov av anhöriga, Behov av stöd från 
sjuksköterskan, Känsla av instängdhet, Behov av kontroll, Behovet av information och 
Känslan av frihet.  Studien visade att isolering leder till känslor av ensamhet, känslan av 
övergivenhet, psykisk ohälsa och skam. Det visade sig att behovet av medmänsklig 
kontakt och information var av stor betydelse för patienter för att kunna hantera sin tid 
under isolering. Många beskrev att det inte bara var negativt att ha ett eget rum utan det 
gav känslor av ro och underlättade vid besök. Att ha tillgång till tv, telefon och internet 
var för patienterna olika sätt för att få stimulans och få tiden att gå, som annars kunde 
kännas långsam. Sjuksköterskan  var ett viktigt stöd och en källa till medmänsklighet. 
Att ha ett fönster med utsikt över omgivningen gjorde upplevelsen mer uthärdlig för 
flertalet av patienterna.  
 
 
 
 
Nyckelord: Source isolation, Patient, Experience, Protective isolation, Infection 
control, Patient isolation, Diseases isolation och Clostridium Difficile 
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INLEDNING 
Under en av mina praktikperioder och även när jag har arbetat som undersköterska har 
jag varit på en canceravdelning där patienter vårdas under isolering på grund av att de är 
immunsupprimerade1.  
Patienterna uttryckte ofta att de kände sig ensamma, uteslutna från omvärlden och att de 
kände att de var en börda för sina nära och kära. De här erfarenheterna gjorde att jag 
blev nyfiken på vad forskningen visar och om den kan ge kunskaper om hur 
omvårdnadspersonal kan förstå och hjälpa patienterna på bästa sätt.  
 
BAKGRUND 

Historik 
Redan på 1300-talet uppkom ordet karantän. Det innebar att skepp tvingades vänta 40 
dagar innan de fick komma in i hamn för att förhindra smittsamma sjukdomar att 
spridas (Center for Disease Control and Prevention, CDC 2014).  
I Sverige infördes karantänsregeln 1577, dock utan att egentligen veta varför skyddet 
behövdes (Örtqvist 2004).  
Det dröjde ända till 1800-talet innan Sveriges befolkning förstod vad smitta egentligen 
innebar, och i samband med denna insikt byggdes epidemi/isolerings-stugor där 
smittade människor vårdades. De var utlokaliserade långt från själva sjukhusen där 
patienter med andra icke smittsamma sjukdomar fanns. Först på 1920-talet integrerades 
isoleringsstugorna med sjukhusen för att underlätta vårdandet (Örtqvist 2004). 
 
Penicillinet upptäcktes i början av 1900-talet och introducerades i svenska sjukvården 
1945. Detta effektiva antibiotikum fick stor betydelse för bekämpning av 
infektionssjukdomar och användes ofta (Lundgren, Ingvarsson, Kahlmeter, Kamme & 
Petersson 2001).  
Efter att antibiotikan kom till Sverige 1945 har den använts flitigt, likaså i resten av 
världen (Lundgren et al, 2001; Antibiotikaresistens 2016). Isoleringsvård började 
ifrågasättas på 1980-talet i Sverige beroende på utveckling av vaccinationer, bättre 
utformade mediciner och ökad kunskap om smittspridning.  Det ledde till en falsk 
trygghet då man trodde att antibiotikan kunde åtgärda alla infektioner. Vårdgivarna 
övergav de basala hygienrutinerna och isoleringsvården eftersom antibiotikan kunde 
besegra de farliga infektionerna (Örtqvist 2004).  Det har lett till att 
antibiotikaresistensen har brett ut sig, och nya antibiotika utvecklas inte i samma takt 
som resistensen sprider sig. Som en följd av detta har behandlingen av allvarliga 
infektioner blivit svårare (Antibiotikaresistens 2016). WHO (2018)visar i en rapport att 
500 000 personer över hela välden är antibiotikaresistenta. För patienter som vårdas 
under isolering blir det ett problem då de riskerar att dö om de inte får en effektiv 
antibiotikabehandling (Nirenberg, Bush-Perry, Davis, Friese & Rice 2006). 
 
 

                                                 
1 Nedsatt immunförsvar 
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Isolering 
Patienter som vårdas inom isoleringsvård förekommer främst på infektionskliniker. Där 
vårdas patienter som har sjukdomar som smittar, vilket måste förhindras genom 
isolering av patienten. Den vården kallas smittskyddsvård (SFS 2004-168). Patienter 
vårdas även på andra avdelningar under isolering, främst avdelningar som behandlar 
cancer i olika former. Då kallas det för skyddsisolering eftersom det handlar om att 
skydda patienten från smitta (Juliusson 2017). En vanlig biverkan vid 
cytostatikabehandling är att de neutrofila blodkropparna bryts ner (Nirenberg, et al. 
2006). De är kroppens naturliga försvar mot bakterier som kan orsaka infektioner 
(Nirenberg et al. 2006). När de neutrofila blodkropparna reduceras försvagas 
immunförsvaret och patienten behöver vårdas under isolering (Juliusson, 2017). Det är 
vanligt att dessa patienter drabbas av infektioner även när de vårdas i skyddsisolering 
och de behöver behandlas med intravenös antibiotika (Nirenberg et al 2006). 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma samt utbilda patienter i att känna 
igen tecken på en eventuell infektion (Nirenberg et al. 2006). Ju snabbare patienten får 
vård desto mindre risk för allvarliga konsekvenser (Nirenberg et al. 2006). Information 
till patienten om att vara noga med handhygien och att använda alkoholbaserade 
desinfektionsmedel är ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hålla sig frisk, 
samt minska antibiotika användningen i samhället och på så sätt minska att 
antibiotikaresistensen breder ut sig ytterligare i världen (Nirenberg et al. 2006; 
Antibiotikaresistens 2016). 
 
Isolering av smittsamma patienter, de basala hygienrutinerna och användning av 
handsprit har visat sig vara det mest effektiva åtgärderna för att skydda utsatta patienter 
från de bakterier som vi människor normalt har på våra händer, men som kan skapa 
svåra infektioner hos en patient med nedsatt immunförsvar samt minska spridning av 
smittsamma sjukdomar. Dessa åtgärder kan även minska antibiotikaresistensen 
(Nirenberg et al. 2006; Örtqvist 2004 ).  
 

Smittskyddsisolering 
Karantän eller smittskyddsisolering som det också kallas används även idag. Enligt 
smittskyddslagen (SFS 2004-168) skall en person med en smittsam sjukdom som har 
potential att skada andra försättas under karantän i en speciell byggnad, del av byggnad 
eller speciell enskild plats. Det innebär även att personen hindras från att lämna 
ovanstående beskrivna platser samt eventuellt hindras från att ta emot besök. Person 
som misstänks bära på hälsofarlig sjukdom kan även hindras från att lämna landet eller 
området denne befinner sig på (SFS 2004-168).  En smittskyddsläkare ansöker till 
förvaltningsrätten om tillstånd att isolera en person som inte själv vill bli isolerad. I den 
ansökan skall vidtagna och erbjudna åtgärder samt en personlig vårdplan finnas 
utformad (SFS 2009:840). Patienter som vårdas på sjukhus kan drabbas av 
vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen 2006 s 1). Det kan vara MRSA2 , en sjukdom 
som leder till att patienten bör vårdas i isolering för att skydda andra patienter från att 
smittas (Socialstyrelsen 2006 s 559).  

                                                 
2 Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 
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För att minska de vårdrelaterade infektionerna skall ett samarbete mellan 
sjukvårdshuvudmannen och verksamhetschefen finnas. All vård skall bedrivas med hög 
standard ur hygiensynpunkt. Det innebär att vårdpersonal skall erhålla utbildning inom 
vårdhygien samt tillgång till utrustning och lokaler som fyller detta ändamål 
(Socialstyrelsen 2006 s 14-15). 
 
 

Skyddsisolering 
"Högdos" med cytostatika ges vid cancerdiagnos för att minska antalet cancerceller, 
vilket leder till att immunförsvaret blir kraftigt försvagat och patienten behöver isoleras. 
Den formen av isolering kallas för skyddsisolering (Juliusson 2017). Biverkningar av 
cytostatika är många varav den vanligaste är benmärgshämning vilket leder till att de 
röda (erytrocyter) och de vita (leukocyter) blodkropparna reduceras. Patienter kan även 
få "högdos cytostatika" inför stamcellstransplantation och då är syftet att trycka ner 
immunförsvaret för att öka möjligheten för de nya stamcellerna att få fäste i benmärgen. 
Det leder till att patienten blir neutropena3 (Juliusson, 2017; Cancerfonden 2016). 
 
Flertalet patienter som blir neutropena i samband med cytostatikabehandling får också 
feber. Vad som orsakar febern går inte alltid att säkerställa, men isolering är nödvändig 
för att skydda dem från att bli smittade av infektioner från andra människor i samhället. 
(Rokusz & Liptay, 2005).  Anledningen till att de måste isoleras är att det är en hög 
dödlighet av infektioner bland dessa patienter som direkt följd av avsaknad av 
immunförsvar (Atilla, Atilla, Bozdag & Demirer, 2017).  
 
När patienter vårdas under skyddsisolering bör det ske i enkelrum, med tillhörande 
förrum eller en ventilerad sluss för att minska risken att bakterier kommer in till 
patienten (Blodcancerförbundet 2014). Besökare till patienten måste utföra noggrant 
handhygien innan de går in i rummet och vara friska (Blodcancerförbundet 2014). 
Patienten rekommenderas att inte lämna sitt rum mer än när det är nödvändigt för 
undersökningar på annan plats. Han eller hon bör heller inte vistas på avdelningens 
lokala utrymmen med andra patienter och på så vis bli utsatt för smittor (Akademiska 
sjukhuset 2016). 
 

Vårdhygien 
Basala hygienrutiner är den bästa åtgärden för att reducera risken för smitta samt sprida 
smitta till andra. Basala hygienrutiner innebär enligt socialstyrelsen (2016) att 
arbetskläder skall användas. Längden på ärmar skall sluta vid armbågen och bytas 
dagligen. Blir kläderna förorenade skall de bytas så snart det är möjligt. Vid risk för 
kontakt med kroppsvätskor används plastförkläde eller skyddsrock utanpå 
arbetskläderna samt skyddshandskar för engångsbruk. Vårdpersonalen får inte bära 
smycken, klockor, bandage, förband eller liknande. Innan omvårdnadsarbetet inleds 
skall händer desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektions medel samt tvål 
och vatten om händerna är uppenbart smutsiga (SOSFS 2015:10).  
 
 
                                                 
3 Ett värde på under 0,5 i neutrofila blodkroppar 
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Vårdvetenskaplig anknytning 

Hälsa för patienter i isolering 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har som mål att ge alla människor lika vård 
på lika villkor, men den som har störst behov av vård skall prioriteras. Inom hälso- och 
sjukvården anses människovärdesprincipen vara den mest prioriterande principen. Den 
bygger på att alla människor har lika värde, lika rätt till sjukvård oberoendes på vilken 
social status, kön eller ålder den har (Socialstyrelsen 2001 ss.24). En del av 
människovärdesprincipen kallas autonomiprincipen. Den innebär att alla människors 
självbestämmande (autonomi) skall respekteras, alla människor har rätt att själva 
bestämma kring sin vård förutsatt att personen är adekvat och kan ta ställning till den 
vård som erbjuds (Socialstyrelsen 2001 ss.24).  
 
När en patient tvingas vara isolerad på ett rum kan det leda till ett sjukdomslidande för 
patienten (Wiklund, 2003 ss 102,). Med hjälp av ett vårdvetenskapligt patientperspektiv 
kan sjuksköterskan försöka förstår patienten i sin isolering och vara öppen för den 
enskilde patientens behov. Sjuksköterskan måste se patientens sårbarhet i denna 
speciella vårdsituation för att kunna underlätta för patienten och ge denne stöttning samt 
respektera människovärdet. Sjuksköterskan kan inte ta bort sjukdomen men lindra 
lidandet (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson 2008; Dahlberg 2001). 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan använder sig av evidensbaserad vård. Det kan vara att 
använda en problemlösningsmodell (Dahlberg & Segersten, 2010 ss 15). Det innebär att 
sjuksköterskan identifierar problem, söker vetenskaplig forskning, granskar den och 
använder denna information. Viktigast är att sjuksköterskan utgår från den enskilde 
patientens perspektiv på situationen och planerar vården i samförstånd med patienten 
och på sått kan patientens autonomi bli en del av vårdandet (Dahlberg & Segersten, 
2010 ss 15). Att patienten är den främste experten på sin unika situation är viktigt för 
sjuksköterskan att ta hänsyn till. 
 
Sjuksköterskan har som ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande. Den legitimerade sjuksköterskan har som ansvarsområde att se till att all 
omvårdnad blir genomförd på ett respektfullt vis oavsett vad patienten har för ålder, 
hudfärg, kön eller tro (Svensk sjuksköterskeförening 2012 s.3). Omvårdnaden skall 
utföras tillsammans med patienten och närstående så de känner sig sedda och förstådda 
som de unika personer de är (Svensk sjuksköterskeförening 2017 s.7). Enligt WHO 
(World Health Organization 2011) är hälsa ett tillstånd där fysik, psykisk och socialt 
välbehag finns, inte bara att en person är fri från sjukdom. Det är sjuksköterskans ansvar 
att se till att patienten har tillräckligt med information och förståelse om sin sjukdom 
och behandlingar så denne kan ge sitt samtycke eller välja att avstå (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012 s 8).  
En person som vårdas under isolering skall enligt lag behandlas väl. Denne skall ges 
möjlighet till stöd och samtal om behovet finns, de har rätt till meningsfull 
sysselsättning utefter vad deras sjukdom tillåter. Även fysisk träning är en viktig del 
under isoleringen. Patienten skall ha tillgång till att tala i telefon, ta emot besök under 
kontrollerade former samt skriva och ta emot brev (SFS 2004:168). 
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Vårdande av patienter i isolering har visat sig vara svårt. Följa riktlinjer och 
hygienrutiner kan vara svårt på en avdelning där arbetsbördan är hög (Cassidy, 2006).  
Upplevelser från sjuksköterskestudenter visar att de var rädda för att patienten skulle 
drabbas av psykisk ohälsa, känna sig bortglömd i samband med isoleringen(Cassidy, 
2006). Rädsla för att själva bli smittade gjorde att sjuksköterskestudenterna undvek att 
gå in till de isolerade patienterna. Cassidy (2006) menar att när sjuksköterskan träffar 
isolerade patienter varje dag reducerades rädslan av att bli smittad och kunskapen hur 
sjuksköterskan skall förhålla sig till den isolerade patienten ökar, och då har 
sjuksköterskan möjligheten att vara förebild för sjuksköterskestudenterna och undervisa 
dem för att minska deras rädsla. 
 

Vårdlidande 
Patienter kan drabbas av vårdlidande när de får vård och medicinsk behandling. De kan 
uppleva att de inte vårdas som en hel människa, utan det är enbart sjukdomen som 
behandlas (Kasén et al. 2008). Kasén et al (2008) säger att vårdlidande är svårt att 
definiera men har valt att beskriva vårdlidandet som ett lidande som uppkommer när 
patienten vårdas, utan att  direkt vara kopplat till någon behandling eller sjukdom. Det 
är sjukvårdspersonalen som orsakar detta lidande för patienten (Kasen et al. 2008). 
Patienter uttrycker at de blir bristfälligt bemötta, att de inte blir hörda. De upplever att 
de inte ses som individer utan enbart som sjukdom. Patienterna uttrycker att de inte är 
en person med ett namn utan de är en sal eller ett nummer och att de inte vågar uttrycka 
sina egna tankar kring sin sjukdom då de reduceras ner till en diagnos. Kasén et 
al.(2008) menar att lidande ingår som en naturlig del av människans liv men 
vårdlidandet är inte naturligt och skall inte finnas.  
 
Patienter upplever att allt skall ske på specifika tider, som inte är anpassade efter när det 
känns bra för patienten. Fokus ligger på att utförandet av behandlingar eller kontroller i 
stället för om patienten verkligen orkar. Om orsakerna till varför rutiner sker ses över 
skulle det kunna påverka patientens känsla för sin egen kropp och själ i en positiv 
riktning och vårdlidandet skulle minskas (Dahlberg, 2001).  
 
Patienter ger uttryck för att när man tvingas dela rum med andra patienter försvinner 
känslan av att vara en individ, de har ingen egen röst eller privatliv. Alla hör vad som 
diskuteras kring deras tillstånd och det beskriver patienten som ett lidande (Kasén et al. 
2008). När patienten inte hamnar på rätt avdelning eller tvingas byta avdelning på 
sjukhus genererar det osäkerhet och rädsla hos patienter. De upplever osäkerhet från 
personalen som inte är experter på just deras sjukdom och det leder till att lidandet ökar 
(Kasén et al. 2008). 
 
Bristen på information om varför undersökningar och vårdhandlingar utförs leder till 
ökat vårdlidande för patienter då de inte vet varför vårdhandlingarna utförs, de känner 
sig maktlösa och ser sig inte bekräftade som människa utan enbart en diagnos 
(Dahlberg, 2001). Dahlberg(2001) menar att när patienten inte blir en del av sitt eget 
hälsoförlopp och egenvård leder det till vårdlidande och känslor av maktlöshet.  
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Dahlberg(2001) menar vidare att vårdrelationen är viktig för att undvika ett vårdlidande 
och ansvaret ligger på sjuksköterskan att bygga upp denna relation. Därför är det viktigt 
att sjuksköterskan aktivt tar del av och lyssnar på patienten (Dahlberg, 2001).  
 
Kasén et al.(2008) samt Dahlberg (2001) anser att en bidragande orsak till vårdlidande 
kan vara bristande kunskap och osäkerhet hos personalen.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Patienter som har en smittsam sjukdom eller har sänkt immunförsvar till följd av 
behandling av sjukdom, kan placeras i isolering.  
 
Isolering sker antingen för att skydda allmänheten eller för att skydda individen från att 
insjukna i en infektionsrelaterad sjukdom. Smittskyddsisoleringen blir nödvändig då 
patienten har en smittsam sjukdom och behöver vård på sjukhus. Smittskyddsisolering 
kan ske under tvång om patienten inte själv har vilja eller möjlighet att följa de råd som 
ges för att undvika att smitta andra människor. 
Skyddsisolering innebär att patienten vårdas i isolering för att skydda individen från att 
drabbas av infektioner som kan skada dem.  
 
Oavsett anledning till isoleringen leder det till en kraftigt begränsad möjlighet för 
patienten att leva sitt vardagliga liv. Det begränsar patientens möjlighet till att träffa sina 
närstående. Det kan leda till att kontakten med omgivningen minskar, eftersom 
närstående upplever osäkerhet kring hur hygienrutiner skall utföras korrekt och de kan 
känna rädsla för att skada patienten. Patienten har främst kontakt med vårdpersonalen, 
men även den är begränsad då riktlinjerna för att minska smittspridning är strikta och 
tidskrävande. Sammantaget innebär detta stora risker för vårdlidande för patienten. 
 
För att kunna vårda dessa patienter på mest optimala vis behöver sjuksköterskan 
kunskap om patienters upplevda erfarenhet av isoleringsvård så att vårdkvalitén blir god 
och att vårdlidande minskas.  
  
SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att vårdas under isolering inom somatisk 
slutenvård. 
 
METOD 
Litteraturstudien genomfördes enligt Fribergs (2017, ss 141-152) beskrivning. 
Artiklarna granskades enligt Fribergs (2017, s 142) modell för kvalitetsgranskning som 
innefattar att lära sig söka, välja och analysera publicerat material från vetenskapliga 
tidskrifter gentemot ett noggrant utvalt syfte. Relevanta sökord valdes ut och 
inkludering- samt exkluderingskriterier bestämdes. Sökorden som valdes ut var 
följande: Source isolation, Patient, Experience, Protective isolation, Infection control, 
Patient isolation, Diseases isolation och Clostridium Difficile.  
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Datainsamling 
Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes enbart på engelska då inga användbara 
resultat fanns på svenska. Använda databaser var Cinahl och Medline.  De flest 
relevanta sökträffarna fanns i Cinahl. Sökningarna började med begränsningarna Peer 
reviewed och årtalen 2001-2018. Det gav allt för få resultat och därför utökades årtalen 
till 1990-2018 i stället. Alla använda artiklar var primärkällor. Inkluderingskriterierna 
för artiklarna som valts var Peer reviewed, informanter över 18 år, vårdade inom 
isoleringsvård inom den somatiska slutenvården, att abstrakt fanns och att artiklarna var 
på engelska. Exkluderingskriterier var barn, isoleringsvård inom psykiatrin eller 
kriminalvården. Litteratursökningen baserades på sökorden. De titlar som kändes 
relevanta för studiens syfte lästes på abstraktsnivå, och efter noga genomgång valdes 
tillslut åtta artiklar ut för analys (se bilaga 2). 
 

Dataanalys 
De artiklar som mötte syftet med studien och uppfyllde inkluderingskriterierna lästes 
igenom flera gånger för att förstå dem i sin helhet. En sammanställning av var och en av 
artiklarna gjordes (se bilaga 2) för att jämföra syfte, metod, urval och resultat. 
Artiklarna lästes på engelska och sammanställningen gjordes på svenska. Efter denna 
genomgång plockades nyckelord ut och sorterades in i koder som ledde till sex teman. 
De temana är: Behov av anhöriga, Behov av stöd från sjuksköterskan, Känslan av 
instängdhet, Behov av kontroll, Behov av information, och Känslan av frihet.  
 

Etiska övervägande 
En litteraturstudie på kandidatnivå kräver inte en ansökan hos etikprövningsnämnden 
men artiklarna som valdes ut var granskade och godkända. Grundprinciperna för etiskt 
godkännande är fyra stycken: autonomi, att göra gott, att inte orsaka skada och att vara 
rättvis, vilket följdes av författarna till utvalda artiklar. I fem av artiklarna framkom att 
de var etiskt granskade, medan för de resterande tre framgick det av tidskriftens 
hemsida. 
 
RESULTAT 
I studiens resultat identifierades sex teman (tabell 1). 
 
 
Tabell 1 
 
Tema 
Behov av anhöriga 
Behov av stöd från sjuksköterskan 
Känslan av instängdhet 
Behov av kontroll 
Behov av information 
Känsla av frihet 
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Behov av anhöriga 
Isolering är en källa till brist på mänsklig kontakt och för att bibehålla en god mental 
hälsa är det viktigt att känna kontakt med omvärlden och få träffa andra människor 
(Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001). I litteraturstudien framkom att när 
den kontakten minskar på grund av att anhöriga inte vill besöka patienterna av rädsla för 
att bli smittade av sjukdom eller själva föra med sig en smitta upplever patienterna sig 
ensamma och övergivna (Cambell 1998; Biagioli et al 2016a; Biagioli, Piredda, 
Mouroni, Alvaro & De Marinis Garzia 2016). 
 
Det finns ett behov och en längtan av att träffa sina anhöriga. Samtidigt är de skrämda 
av denna längtan eftersom den kan leda till en rädsla. De avstår i vissa fall från att ta 
emot besök när rädslan av att bli smittande blir större än känslan av glädje över att träffa 
sina närstående (Cambell1998; Biagioli et al 2016a; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001).  
 
Cambell (1998); Biagioli et al. (2017); Guillemin et al.(2014) beskriver att när 
patienterna mår fysiskt dåligt med illamående och kräkningar är det skönt att inte ha en 
annan patient på samma rum. De menar även att när patienten avstår från att ta emot 
besök kan de fokusera helt på sig själv och ur demår och inte behöva vara ett stöd åt 
någon annan. 
 
Närstående är en stor källa till energi och kraft för att orka med isolering och de bidrar 
med stöttning till patienterna så att de orka hålla modet uppe. Flera av patienterna 
uttrycker att kärlek är en stor del av detta (Cambell 1998; Biagioli et al 2016a; Biagioli 
et al 2017).  
 
Flera patienter ger uttryck för att de uppskattar och mår bra av att anhöriga ringer och 
berättar om sina liv. De berättar att anhöriga vill ha deras stöd och det ger dem en känsla 
av att fortfarande vara behövda och en del av omvärlden. Det ger en känsla av 
sammanhang, att livet inte är slut trots att patienterna drabbats av en allvarlig sjukdom. 
Andra patienter uttrycker att de inte vill höra någonting om anhörigas problem för det 
finns inte ork eller styrka för mer än sitt eget lidande (Cambell 1998; Biagioli et al 
2016a; Biagioli et al 2017).  
 
Det framkom också att patienter vill skydda sina anhöriga från det som är jobbigt i deras 
sjukdom. De menar att det är bättre att endast de själva mår dåligt än att anhöriga också 
skall göra det. De förklarar att samtidigt som det är ett sätt att skydda anhöriga, är det 
även ett försvar för dem själva. Det ger dem möjlighet att undvika frågor från anhöriga 
som de inte har svar på (Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; Biagioli et al 2017).  
 
Gemensamt för de flesta patienter är dock att saknaden av en kram eller en kyss är stor 
och de beskriver hur viktigt det är med medmänsklig kontakt och närhet (Cambell 1998; 
Biagioli et al 2017). 
 

Behov av stöd från sjuksköterskan 
Närvaron av sjuksköterskor är av stor betydelse när de uppmuntrar patienterna och 
lyssnar på dem vilket upplevs minska den psykiska ohälsan och ger dem trygghet. 
Sjuksköterskorna ställer krav på patienterna, som att kliva upp ur sängen på morgonen, 
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borsta tänderna, tvätta sig. Detta bidrar till att de känner sig som " normala människor", 
vilket minskar oro, ångest och ensamhetskänslor  
Sjuksköterskorna är professionella samt vänliga och de använder sig av humor i sitt 
vårdande, vilket leder till att patienterna känner förtroende för dem och upplever att 
sjuksköterskorna är deras vänner som vill dem väl (Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & 
Tarzian 2001; Biagioli et al 2016a; Biagioli et al 2017; Guillemin et al 2014). 
 
I studier av Biagioli et al (2016a) och Guillemin et al (2014) beskrivs även negativa 
upplevelser kring sjuksköterskans roll. Isolering skapar ett beroende till sjuksköterskan 
som i sin tur leder till oro, rädsla och i vissa fall irritation för patienterna. Den känslan 
infinner sig främst när det tar lång tid innan sjuksköterskan kommer när hjälp påkallats. 
Det är mest påtagligt på natten när patienterna har svårt att sova och många  tankar 
kring liv och död dyker upp.  
 
Newton, Constable & Senior (2001); Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström (2010) 
menar i sina studier att sjuksköterskor, som undviker att gå in på patientrummet mer än 
nödvändigt är rädda. De menar att sjuksköterskorna är rädda för att bli smittade av 
patienten. Det leder till att patienterna upplever att de inte är lika betydelsefulla som 
patienter som inte vårdas i isolering.  
 
Rees, Davies & Birchall (2000) menar att sjuksköterskan och andra professioner är en 
viktig del i hur patienter mår när de vårdas under isolering. När patienter har 
kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan så minskar tendensen att utveckla depression 
och ångest. De menar att detta visar på hur viktigt det är att sjuksköterskan ser patienten 
för att underlätta för denne och minska lidande.   
 
Sjuksköterskorna är den största källan till medmänsklig kontakt som patienterna har då 
de befinner sig på avdelningen under hela dygnet. Om sjuksköterskorna undviker att 
komma in till patienten ökar oron, ångesten och eventuell depression kan förvärras när 
patienterna blir lämnade ensamma (Newton, Constable & Senior 2001; Rees, Davies, 
Birchall & Price 2000). 
 
 

Känslan av instängdhet 
Litteraturstudien visar att vårdande i isolering skapar känslor av instängdhet, eller av att 
befinna sig i fängelse eftersom livet begränsades till endast ett litet rum i ensamhet. 
Känslan av att bli straffad för någonting man egentligen inte gjort, ger känslor som 
beskrivs som mental tortyr. Det är inte av eget val som  individen har hamnat i denna 
situation, utan det blir ytterligare en negativ aspekt av att ha drabbats av en allvarlig 
sjukdom (Biagioli Et al 2016a; Newton, Constable & Senior 2001; Guillemin et al 
2014; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010).  
 
Newton, Constable & Senior (2001) menar att patienternas levnadsvanor förändras helt. 
Rutiner och regler läggs till i deras liv som exempelvis att besökare skall ha 
skyddskläder på sig, eller stå i ett rum med en glasskiva som skiljer individen och 
besökaren åt, och det ger en känsla av separation samt skam. En rädsla av att kanske få 
sämre vård som isolerad är skräckinjagande. Det ger starka känslor av oro, ångest och 
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stress (Biagioli et al 2016(a); Newton, Constable & Senior 2001; Guillemin et al 2014). 
Patienterna beskriver att när det sitter en skylt på dörren som informerar personal och 
besökare om att det är ett isoleringsrum, kommer känslan av att vara "uttittad" och 
"farlig" för andra människor. Det ökar känslan av att befinna sig i fängelse samt känslor 
av skam. De beskriver vidare att de känner sig som om de vore spetälska och orena 
(Newton, Constable & Senior 2001; Guillemin et al 2014). Skylten på dörren gör att 
patienterna känner sig kränkta och att de önskar att skylten togs bort då de inte gjort sig 
förtjänta av att betraktas som en spetälsk eller oren (Skyman, Thunberg Sjöström & 
Hellström 2010).  
 
Som tidigare har beskrivits upplever patienter att sjuksköterskor undviker att gå in till 
dem mer än nödvändigt. De känner sig då övergivna, eftersom de erfar att 
sjuksköterskan inte har någon förståelse för hur det känns att vara isolerad, vilket skapar 
en känsla av ensamhet. Patienter känner på så sätt sig bortglömda. De upplever också att 
deras säkerhet sätts på prov eftersom sjuksköterskorna glömmer att utföra vårdåtgärder 
hos dem (Newton, Constable & Senior 2001; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 
2010). Flera av patienterna beskriver en stor hemlängtan och att den förstärks när 
sjuksköterskorna inte går in till deras rum och bristen på medmänsklig kontakt och 
känslan av att vara övergiven blir överväldigande (Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; 
Newton, Constable, & Senior 2001; Biagioli et al 2016a; Skyman, Thunberg Sjöström 
& Hellström 2010; Guillemin et al 2014).   
 
Tiden går långsamt främst på nätterna och då ökar känslan av instängdhet, ensamhet och 
nedstämdhet (Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010). 
 
 

Behov av kontroll 
Flertalet patienter upplever ensamhet och att tiden går långsamt. Det förstärker den 
negativa känslan kring att tvingas vara själv i ett litet rum. Genom att aktivera sig på 
dagen stärks känslan av kontroll över sin situation berättar patienterna (Cohen Zichi, 
Ley & Tarzian 2001; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010).  
 
Tillgången till tv på rummet, att ha en telefon, att läsa böcker samt surfa på internet 
skapar positiva känslor och är ett sätt att klara av sin tid i isolering (Cambell, 1998; 
Biagioli et al 2016a; Biagioli et al 2017; Newton, Constable & Senior 2001; Skyman, 
Thunberg Sjöström & Hellström 2010). Patienterna fortsätter att beskriva att den 
viktigaste metoden för att må bättre och att få tiden att gå lite fortare är telefonen 
eftersom den gör att de känner sig som en del av omvärlden trotts att de befinner sig 
bakom en stäng dörr (Cambell 1998; Biagioli et al 2016a; Biagioli et al 2017; Rees, 
Davies, Birchall & Price 2000). Patienterna upplever att det är svårt att ha kontroll när 
de befinner sig på sjukhus och inte kan styra över det som sker. En klocka på rummet 
ger kontroll över saker som faktiskt går att styra över och ger möjlighet att planera sin 
dag (Cambell 1998; Biagioli et al 2017).  
 
Förmågan till en positiv inställning till isolering är enligt patienterna, en viktig del av att 
hantera situationen. De inser att det är något som är nödvändigt, för att bli frisk och ett 
sätt att undvika att smittas av bakterier. Förhoppningen de har är att det leder till 
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någonting bättre. Patienterna menar det är en hjälp till ett mer positiv tänkande som i sin 
tur underlättar situationen (Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001;Biagioli et 
al 2017; Guillemin et al 2014).  Cohen Zichi, Ley & Tarzian (2001) menar att individer 
som tidigare vårdats under isolering eller har levt i ensamhet av andra anledningar 
beskriver att det är lättare att hantera de känslor isoleringen skapar när de vet vad de har 
att vänta sig. Litteraturstudien visar att känslan av kontroll kan också handla om att 
befinna sig i en självvald isolering där patienter avstår från besökare och på det viset 
känner de att de behåller sin värdighet när de mår dåligt fysiskt. Ensamheten är inte 
alltid negativ berättar patienterna. Den gör att de kan fokusera helt på sig själv, vilket 
patienterna beskriver är svårt man delar rum (Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; 
Biagioli et al 2017; Guillemin et al 2014). 
 
Cambell (1998); Cohen Zichi, Ley & Tarzian (2001); Biagioli et al (2017) menar att 
isolering kan vara en plats där man finner sig själv och en mening i livet. Det krävs att 
individen orkar hitta de positiva aspekterna i sin situation trots vetskapen om att 
individen kanske inte blir frisk trots behandlingar. Genom att patienterna fokuserar på 
sig själva och bearbeta sina känslor kan de acceptera den situation de nu befinner sig i 
och ge dem en mental avslappning, vilket också ger dem kontroll på tillvaron  (Biagioli 
et al 2017).  
En tro på någonting högre, vare sig det är religion eller någonting annat spirituellt 
underlättar förmågan att slappna av och acceptera sin situation (Cambell 1998; Cohen 
Zichi, Ley & Tarzian 2001). Litteraturstudien visar att sjukhusets miljö kan göra att 
känslan av trygghet blir större än vad den hade varit om patienten befunnit sig i hemmet 
när de har en infektion och därför känner de sig nöjda med att just nu befinna sig där det 
finns personal som kan hjälpa (Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; 
Biagioli et al 2017). Litteraturstudien visar att genom att känna sig förberedd på vad 
som kommer hända är ett viktigt sätt att känna att patienterna har kontroll på sin 
situation.  

 
Behov av information  
Isoleringsvård kan vara en källa till oro för patienter men det har visat sig att god 
information från personalen leder till minskad oro och en känsla av trygghet (Guillemin 
et al 2014; Rees, Davies, Birchall & Price 2000). Personalens kunskap är viktig och när 
de förmedlar den på ett positivt vis leder det till att patienten får en känsla av kontroll 
och acceptans (Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; Biagioli et al 2016a; 
Biagioli et al 2017; Newton, Constable & Senior 2001;). 
 
Cambell (1998); Cohen Zichi, Ley & Tarzian (2001); Rees, Davies, Birchall & Price 
(2000) menar att när det brister i information, främst till de som vårdas under 
smittskyddsisolering, förstår patienterna inte orsaken till varför de är isolerade. Det 
leder ibland till ilska och utbrott mot sjuksköterskorna samt känslor av otrygghet och 
missnöje. Newton, Constable & Senior (2001) menar att information som inte ges på 
korrekt och tydligt vis påverkar patienten negativt, varför information också kan behöva 
upprepas.  
 
De patienter som blivit smittade under tidigare sjukhusbesök uttrycker att de inte förstår 
betydelsen av handhygien och skyddsutrustning. Patienterna berättar att de blivit 
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informerade om att trolig smittväg har varit brister i hygienen. De säger att eftersom 
sjuksköterskorna inte själva följt de riktlinjerna, undrar de om deras hälsotillstånd 
verkligen behövde alla de regler och rutiner som sjuksköterskan informerar dem om 
(Newton, Constable & Senior 2001; Guillemin et al 2014). 
 
Alla patienter som vårdas under skyddsisolering uppger att de förstår varför de är 
isolerade och då är det lättare att hantera. De som vårdas under smittskyddsisolering och 
har fått bra information ger uttryck för att de förstår den bakomliggande orsaken och att 
de upplever att de får mer uppmärksamhet av sjuksköterskorna än patienter som inte 
vårdas i isolering vilket ger känslor av trygghet och säkerhet (Guillemin et al 2014; 
Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010).   
 
 Patienterna som vårdas under skyddsisolering erbjuds att komma ut på avdelningen 
under speciella tidpunkter på dygnet när övriga patienter inte befinner sig där, så att de 
kan få röra på sig lite mer och se en annan miljö. Det ger känslor av tvetydighet berättar 
patienterna. Det är skönt att röra sig mer på en annan yta samtidigt som det är 
skrämmande för hur kan man vara säker på att inte blir smittad av någonting som 
potentiellt kan vara farligt. (Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; Biagioli 
et al 2016a; Biagioli et al 2017; Guillemin et al 2014). Cambell (1998) menar att det är 
okunskap hos patienterna som skapar denna känsla och sjuksköterskan har ett ansvar att 
förklara så de förstår detta sammanhang. 
 
Biagioli et al (2016a) visar i sin studie att det är mycket information som ges både om 
själva sjukdomen och orsakerna till isolering och att det kan därför vara svårt för 
patienten att ta in all information. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och visar 
respekt för patienterna och inte tar för givet att alla förstår eller ens vill ha all 
information, utan lyssnar på patienten och vad den ger uttryck för.  
 
Patienter berättar att de anser att sjuksköterskorna oftast är bra på att informera och att 
de har svar vid frågor. Informationen till närstående kan bli bättre, eftersom fokus ligger 
på information till patienten, vilken närstående inte för del av. Det leder till att 
patienterna upplever att närstående inte hade någon förståelse för deras tillvaro och det 
skapar negativa känslor i en redan negativ situation (Cambell 1998; Biagioli et al 2016a; 
Biagioli et al 2017; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001). 
 
Patienter som upplever att sjuksköterskan inte själv är trygg och undviker patienten i 
rädsla för att bli smittad, anser att det finns ett behov av utbildning och information 
även för personalen (Newton, Constable & Senior 2001; Skyman, Thunberg Sjöström & 
Hellström 2010). 
 

Känslan av frihet 
Tiden i isolering blev inte som de föreställt sig uttrycker flera av patienterna, de hade 
trott att det skulle vara värre vilket upplevs positivt (Cambell 1998; Biagioli et al 
2016a). Patienterna beskriver att orsaken till att upplevelsen är lättare att hantera än vad 
de trodde från början är att de har ett fönster med utsikt som de kan titta ut genom och 
på så vis verkar rummet de befinner sig i större (Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001).  
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Cambell (1998) visar i sin studie att vart isoleringsrummet är beläget påverkar 
patienternas psykiska välmående. De rum som är belägna vid ingången till avdelningen 
ger patienten känslan av att vara en del av omgivningen eftersom ljud från personalen 
kommer in till dem trots att de befinner sig bakom en stängd dörr. 
De patienter vars rum är beläget långt från ingången dit sjuksköterskor, läkare och 
annan personal inte har så många ärenden känner sig avskärmade från omvärlden och 
upplever sig ensamma eftersom det är tyst utanför deras dörr mest hela tiden.  
Litteraturstudien visar där med att rummets placering på avdelningen har betydelse för 
att skapa känsla av frihet.  
 
Enkelrum medför flera fördelar säger patienterna, bland annat att de slipper ta hänsyn 
till en annan patient och att det ger en känsla av frihet vid besök då de kan prata fritt 
utan att en främling hör allt de säger. Vidare menar patienterna att enkelrum gör det 
lättare att hantera den intima delen av vårdandet som ibland är nödvändigt för 
sjuksköterskan att utföra (Newton, Constable & Senior 2001; Guillemin et al 2014). 
 
Möjligheten att sitta och titta ut på människor som passerar utanför sjukhusets gör att 
patienterna upplever ro och känner sig uppiggade. Det visar att livet är som vanligt för 
dessa människor och att det är en tillvaro som patienterna strävar och längtar efter. De 
vet att den finns inom räckhåll, att tiden i isolering är ett sätt att nå denna tillvaro 
(Biagioli et al 2016a; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 2010). Flera av 
patienterna berättar att de låter bli att dra ner sina persienner på natten för det gör att de 
kan titta ut genom fönstren när de inte kan sova. Det får patienten att känna att världen 
går vidare utanför sjukhuset, samtidigt som det ger dem känslan av att vara säkra 
innanför fönstrets ramar (Biagioli et al 2016a; Biagioli et al 2017). Patienterna berättar 
att känslor av frihet och välbehag ökar trots isolering när det finns ett fönster med utsikt 
(Cambell 1998; Cohen Zichi, Ley & Tarzian 2001; Biagioli et al 2016a; Biagioli et al 
2017). 
 
 
 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudien visar att känslan av psykisk ohälsa ökar när man vårdas i isolering men 
att isolering även har positiva aspekter. Är det verkligen etiskt försvarbart att isolera 
patienter när forskningen så tydligt visar att det leder till psykisk ohälsa? Det måste 
vägas emot smittorisken. Forskning visar att det inte går att säkerställa att isolering för 
neutropena patienter gör någon skillnad i deras tillfrisknande (Mank & van der Lelie 
2003). Ändå är det en del av behandlingen.  Då artiklarna inte har något svar på denna 
fråga är det önskvärt med mer forskning kring det.  
 
Ward (1999) menar i sin studie att det är viktigt att verkligen undersöka patienter innan 
de placeras i isolering. Hon menar att i många fall görs inte detta korrekt när det 
kommer till eventuell infektionssmitta. Enligt Ward är det inte försvarbart att tvinga en 
människa till isolering, när patienten upplever ångest och eventuellt drabbas av 
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depression av att vara ensam om det senare visar sig att den patienten kunde ha vårdats 
på vanlig sängplats och att sjuksköterskorna kunde ha minskat smittspridningsrisken 
genom att använda sig av basala hygienrutiner. Denna litteraturstudie visar att även om 
patienterna är förberedda på och förstår varför de isoleras drabbas de av negativa 
känslor. Känslor som skapar lidande.  
 
När en patient blir vårdad under isolering träder sjuksköterskans ansvar in att se hela 
patienten. Det gör att sjuksköterskan har en viktig uppgift i hur patientens isolering ska 
hanteras. Litteraturstudiens resultat visar att de patienter som vårdas i skyddsisolering 
upplevde att sjuksköterskorna är ett stort stöd och att de verkligen tar sig tid att vara 
med patienten och att de ger patienterna trygghet och mental styrka. I de artiklar som 
handlar om smittskyddsisolering beskriver patienterna att de upplever att 
sjuksköterskors egna rädslor för att själva bli smittade leder till att sjuksköterskorna 
undviker att gå in till patienterna och det får patienterna att känna sig bortglömda och 
övergivna. Vad det beror på är en fråga att fundera över eftersom sjuksköterskor skall 
ha tillräckligt med kunskap om hur de skall skydda sig mot smittor och de har ett ansvar 
att vårda hela patienten inte bara sjukdomen. Deras beteende utgör en brist i vårdandet, 
vilket kan leda till ett vårdlidande hos patienten. 
 
Enligt hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har alla människor rätt till samma vård, men 
denna litteraturstudie visar att så inte är fallet. De skyddsisolerade patienterna får en 
bättre vård rent själsligt än vad de patienter som befinner sig i smittskyddsisolering. Det 
här är ett problem som behöver hanteras och sjuksköterskor bör reflektera över hur de 
kan förbättra vården för isolerade patienter. Ett sätt kan vara att våga vara glad och 
använda humor i vårdandet. Studien visar att patienter uppskattar humor, men kanske 
många inom vårdyrket är rädda för att vara glada inne på rummet hos en svårt sjuk 
patient beroende på att patient kan ta illa upp.  
 
De som befinner sig i skyddsisolering har lättare för att acceptera sin situation då de är 
införstådda med att det handlar om någonting de är tvungna att gå igenom för att det 
annars kan leda till döden vilket stöds av Biagioli, Piredda, Alvaro & De Marinis 
(2016b). Litteraturstudien visar att de som har en cancersjukdom som leder till att de 
blir isolerade är mer förberedda på varför de blir isolerade och att de själva kan välja om 
de inte vill, medan de som smittskyddsisolerades inte är involverade i beslutet om 
isolering då det kan ske av tvång och då hinner de inte alltid förbereda sig på vad som 
kommer hända. I litteraturstudien framkommer att de patienter som vårdas i 
smittskyddsisolrering upplever isoleringen som om de befinner sig i fängelse. Barrat, 
Shaban & Moyle (2011) visar i sin studie att frustration, känsla av instängdhet och 
ensamhet är vanligt hos patienter som vårdas under isolering, vilket bekräftar känslan av 
att vara fängslad.  
 
Resultatet i litteraturstudien får stöd av Seibert, Gabel Speroni, MI Oh, DeVoe & 
Jacobsen (2014) och Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg Sjöström & Åhrén (2016)  i  
att tiden sjuksköterskor ägnar åt patienter som befinner sig i smittskyddsisolering är 
avsevärt minde än till andra patienter. De menar att det är sjuksköterskans rädslor som 
gör att de undviker dessa patienter, vilket ökar patientens känsla av att vara instängd, 
samt känslan av skam och övergivenhet. De kan också känna sig smutsiga och att deras 
värde som människa är mindre än andras. En intressant iakttagelse som gjordes när 
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artiklarna jämfördes med varandra var att majoriteten av patienterna som vårdades i 
smittskyddsisolering upplevde att de blev sämre bemötta och att kvalitén på deras vård 
var sämre än patienterna som vårdades i skyddsisolering. Detta kan vara uppslag för 
fortsatt forskning. 
 
De patienter som har haft tid att förbereda sig på att vårdas i isolering har bättre 
strategier för att få tiden att gå än de som inte kunnat förbereda sig. Detta 
överensstämmer med en studie av Gammon & Hunt (2018) som hävdar att det är av 
största vikt för patienter i isolering att kunna hantera sin situation på bästa sätt och få 
den vård de har rätt till.Vidare framkommer att de som har tidigare erfarenhet av 
isolering kan hantera känslorna som uppkommer på ett bättre sätt eftersom erfarenheten 
i sig också är en form av förberedelse. De har redan erfarenhet av isolering vilket gör att 
de vet vad som väntar. 
 
Resultatet visar att ha någonting att göra underlättar för patienterna och minskar känslor 
av ensamhet och att telefonen är den viktigaste metoden enligt patienterna. Ward (1999) 
och Biagioli et al (2016 b) menar att med en tillgänglig telefon kan patienten tala med 
anhöriga och få information från dem som gör att patienten fortfarande känner sig som 
en del av omvärlden trots att hon eller han är begränsad till ett rum på sjukhuset. Ett sätt 
för mig i mitt kommande yrke att närma mig en patient som vårdas i isolering kan vara 
att prata om vardagliga saker och inte bara om sjukdomen patienten har.   
 
Litteraturstudien visar att patienter har ett stort behov av att få information. När det 
brister i den informationen leder det till att patienterna inte förstår varför de är isolerade 
och det gör att ångest, oro och rädsla blir stor hos dem. Patientlagen (SFS 2014:821) 
beskriver rätten till information kring sin hälsa, vård och behandling samt förväntad 
tidsram och händelseförlopp, och det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienten 
förstår den givna informationen. Ward (1999) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att 
prata med patienten och ta reda på om denne förstått den information som getts samt om 
patientens anhöriga förstått. Hon menar att annars är risken stor att anhöriga inte vågar 
besöka patienten på sjukhuset och det ökar patientens lidande samt ger känslor av 
övergivenhet. 
I litteraturstudiens resultat framkom det att just informationen till anhöriga är bristfällig, 
och det leder till att närstående inte vågar besöka patienten på sjukhuset precis som 
Ward (1999) tidigare beskrivit. Det i sin tur skapar känslor av övergivenhet och 
ensamhet hos patienterna. Kan sjuksköterskan förhindra dessa känslor genom att ge bra 
information kommer det leda till en bättre upplevd vårdtid för patienten. 
 
Arbetet med denna litteraturstudie har visat mig att det påverkar människor att bli 
vårdade i isolering och att sjuksköterskan har ett stort ansvar i hur. Artiklarna skapade 
frågor kring hur väl sjuksköterskor är utbildade i att hantera dessa situationer och 
känslan är att det kan göras bättre. Skyman et al (2016) visar att sjuksköterskornas 
kunskap är dålig och patienter tvingas använda internet för att ta reda på fakta kring sin 
sjukdom och hur de troligtvis drabbats av den. Det visar en stor brist i kunskap och det 
leder till att sjuksköterskorna inte vet hur de skall bemöta sina patienter utan undviker 
dem i stället. Det gör att patienternas förtroende för sjuksköterskan minskar vilket kan 
leda till en negativ bild av att bli vårdad på sjukhus. Resultatdelen i denna 
litteraturstudie ger en delad bild av hur väl sjuksköterskorna är utbildade. De som 
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vårdas i skyddsisolering upplever at de får bra information och känner trygghet med 
sjuksköterskorna medan de smittskyddsisolerade patienterna uttrycker att det finns 
brister i kontakten med sjuksköterskan rent informationsmässigt. Resultatet visade även 
att sjuksköterskor inte går in till patienten mer än nödvändigt då de är rädda för att 
själva bli smittade. Seibert et al (2014) menar att om sjuksköterskor får mer kunskap om 
smittvägar och smittspridning minskar deras rädslor och patienten får den 
uppmärksamhet den behöver.  
 
Litteraturstudiens resultat visar att vårdmiljön är av vikt för att kunna hantera sin 
situation. Ett fönster att se ut genom gör att världen känns nära trots att patienten 
befinner sig på en liten yta. Vare sig det är en park eller om det enbart är andra delar av 
sjukhuset som patienterna ser genom fönstret ger det ändå känslor av ro och tillhörighet. 
Att få komma ut i korridoren eller på en balkong för att känna luften mot ansiktet är 
viktigt för de flesta. Tillgången till ett fönster och att kunna se andra människor är 
lugnande visade litteraturstudien och Ward (1999) bekräftar det i sin studie. Det gör att 
patienten känner sig tillfreds och det leder till att situationen är lättare att hantera då 
positivitet stärker en människa.  Andra aspekter som underlättar isolering är att många 
patienter upplever att de kan slappna av och släppa stressen i vardagen och bara 
fokusera på sig själv. Vidare kan egen toalett och att inte behöva dela rum med en annan 
patient bidra till att isoleringen kan upplevas positiv. Det gör att patienterna känner att 
de kan umgås med sina besökande utan att en främling hör deras samtal. Vidare behöver 
de inte känna obehag eller skämmas när de har besvär av illamående med kräkningar 
eller har diarré, eftersom de alltid hade tillgång till toaletten. Det bekräftas i studien av 
Biagioli et al (2016b). 
 

Hållbar utveckling: 
En rapport från folkhälsomyndigheten (2016) visar att Sveriges kommuner och 
landsting har visat att 33 % av alla vårdskador som uppkom under 2014 var 
vårdrelaterade infektioner. Det innebär att vårdrelaterade infektioner är den vanligaste 
vårdskadan i Sverige. Det gör att vård och omsorg faktiskt ger sig själva problem då 
flera av dessa infektioner kräver behandling på sjukhus vilket leder till en ekonomisk 
belastning på samhället och framför allt ett stort vårdlidande för den drabbade patienten. 
För att motverka detta sett från perspektivet hållbart utveckling, måste en förbättrad 
vårdhygien implementeras (Folkhälsomyndigheten 2016). 
 
Ekonomiska beslut i form av nedskärningar ökar vårdlidandet hos patienter, då 
vårdplatser på akutsjukhusen skärs ner och infektionskänsliga patienter som borde 
vårdas i enkelrum inte får den möjligheter utan vårdas tillsammans med patienter som är 
drabbade av infektioner, vilket leder till vårdrelaterade infektioner hos fler patienter 
(Socialstyrelsen 2006 s 27).  Nedskärningen av vårdplatser leder till överbeläggning på 
andra vårdavdelningar och som konsekvens till det blir det personalbrist på dessa 
avdelningar. Överbeläggningar och brist på personal ökar risken för att smittor sprids 
(Socialstyrelsen 2006 s 27). Orsaken är enligt socialstyrelsen (2006) att personalen får 
en ökad arbetsbelastning och riskerar då att brista i de basala hygienrutinerna. 
Socialstyrelsen(2006 s 27) menar att god handhygien och att användning av 
skyddshandskar är det effektivaste viset att minska smittspridning mellan personal och 
patienter 
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Jag tror att bristande kunskap och stressade sjuksköterskor som känner att de inte hinner 
vidta de hygienrutiner som finns är den största orsaken till detta. För att få en hållbar 
utveckling tror jag att regelbundna utbildningar inom vårdhygien skulle kunna bidra till 
minskade vårdrelaterade infektioner. Sjuksköterskorna skulle förstå och vara 
uppmärksamma på sambandet mellan bristande hygien och vårdrelaterade infektioner 
hos patienter. Detta skulle även kunna leda till att sjuksköterskor med hjälp av sin 
kunskap kan utbilda patienterna som vårdas i isolering.  
 
I litteraturstudien framgick det att närstående till patienter som vårdas i isolering vill ha 
mer information och genom att utbilda sjuksköterskorna kan de sedan föra den 
informationen vidare till närstående som på så sätt kan förstå smittvägar och kanske till 
och med ta med sig kunskap ut i samhället och dela med sig av den till andra. Ökad 
kunskap är hållbar utveckling. Minskad smittspridning i samhället skulle kunna leda till 
minskad sjukhusvård för infektioner och kraftig minskning av antibiotika användning 
vilket är nödvändigt för att minska antibiotikaresistensen i världen. Vissa patienter 
måste dock få antibiotika då de annars riskerar att avlida. Några av dessa är patienter 
som vårdas i isolering pågrund av att de är immunsupprimerade. 
 
Genom information om hur smittor sprids och hur individen kan motverka detta är en 
del av patientundervisningen sjuksköterskan utför. Seibert et al (2014) menar att det är 
ett utmärkt sätt att minska smittspridning i samhället. De menar att genom att undervisa 
patienter och deras anhöriga ökar kunskapen och de i sin tur kan berätta vidare för andra 
i sitt liv och kunskapen sprids vidare. I sin studie menar de att patienterna är villiga att 
lära sig om smittspridning och hur den kan minskas. Det är en viktig kugge i 
maskineriet att få människor att förstå vikten av att minska antibiotikaanvändningen och 
då är dessa patienter en bra början. 

 
Metoddiskussion 
Efter en första informationssökning visade det sig att det fanns forskning om patienters 
upplevelser av vård i isolering och studiens syfte skapades. Målet var att göra en 
sammanställning på den forskning som finns om patienters erfarenhet av isoleringsvård. 
I litteraturstudien ingår enbart kvalitativa studier eftersom syftet var inriktat mot 
upplevelser. Patienters upplevelser av vårdfenomen låter sig bäst beforskas genom 
kvalitativa metoder och det var främst den typen av studier som dök upp vid 
litteratursökningen. Studien kan ha påverkats av min egen förförståelse då jag som 
tidigare nämnts arbetat nära dessa patienter och har en grundtanke redan innan arbetet 
påbörjas i vad jag tror mig kunna finna.  Men genom att jag använde mig av artiklar 
som handlade om patienter som isolerades på grund av smittsam sjukdom kunde min 
förförståelse sättas på spel, eftersom jag inte har vårdat denna patientgrupp och inte har 
kunskap om deras upplevelser.  
 
Alla artiklar som jag valde att ta med i min litteraturstudie var peer reviewed vilket är en 
förutsättning för att göra en litteraturstudie. Sökorden som användes var tio stycken och 
de användes i olika kombinationer för att uppnå bäst resultat. Om andra ord används 
hade sökningen troligtvis gett andra resultat. Önskan från början var att inte använda 
artiklar som var äldre än tio år, men sökningen gav alltför få artiklar så årtalen ändrades 
och några artiklar från 1990-talet användes. Risken med alltför gamla artiklar är att 
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innehållets relevans kan ha minskat eller ändrats då det gått många år sedan forskningen 
genomfördes. Detta resultat av sökningen talar för att forskningsintresset för dessa 
frågor minskat med åren. 
 
Vilket land studierna utförts i var inte ett inkluderingskriterie utan det viktiga var att de 
var skrivna på engelska. Endast en svensk studie hittades vilket leder mig till att fundera 
på om Sverige kanske har ett behov av mer forskning inom detta område.  
 
Fribergs modell för kvalitetsgranskning (Friberg 2017 ss 141-152) användes för att 
bedöma kvalitén på artiklarna. I fem av valda artiklar framkom det att en 
forskningsetisk kommitté godkänt studierna och i de andra tre framgick det på 
tidskriftens hemsida. 
 
SLUTSATSER 
Isolering ger: 

• Ensamhet 
• Ångest 
• Depression 
• Skuldkänslor 
• Skam 

Isolering leder till: 
• Tid för reflektion 
• Ett lugn som inte finns i vardagen 

Saker som underlättar isolering: 
• Vänner och anhöriga 
• Sjuksköterskorna 
• Information 
• Fönster med utsikt 

 
Sjuksköterskan måste se till hela patienten och inte låta sina egna rädslor ta över är en 
viktig slutsats som litteraturstudien kommit fram till. Kunskap är viktig för att 
sjuksköterskan ska kunna ta sitt ansvar i vården av patienter som isoleras i somatisk 
vård och på så sätt förhindra vårdlidande och istället möjliggöra välbefinnande. Alla 
patienter har rätt till samma vård och det är mitt ansvar som sjuksköterska att se till att 
de får det.   
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Bilaga 1. 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Utvalda 
artiklar för 
granskning 

Antal 
använda 
artiklar 

Cinahl   Source 
isolation, 
Patient*, 
Experience, 
infection 
control. 

18 18 11 3 1 

Cinahl   Patient 
isolation, 
experience*, 
protective 
isolation. 

11 11 6 1 1 

Cinahl    ”protective 
isolation”,  
Experience*, 
”diseases 
isolation”, 
patient. 

26 26 16 3 1 

Medline      
4 

”patient 
isolation”, 
experience* 
Protective 
isolation. 

4 4 2 1 1 

Medline Experience 
Clostridium 
difficile 
Isolation 
Patient 

24 18 6 1 1 

Cinahl ”patient 
isolation” 
Experience* 
”protective 
isolation, 
Clostridium 
difficile 

48 25 8 2 2 

Den åttonde artikeln fann jag via referenslistan på en annan artikel som jag inte kunde 
använda i min studie. Den artikeln fann jag i min sjunde sökning. 
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Bilaga 2 
 
 
Författare, 
titel, årtal, 
land, tidskrift. 

Syfte Metod och urval Resultat 

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 
stamcellstransplantati
on. 

Metod: Kvalitativ 
deskriptiv metod 
och 
fenomenologisk 
design. 
Intervjustudie.   
  
Urval: Personer 
som är över 18 år, 
behandlats med 
allogen 
stamcellsbehandlin
g och vårdas under 
skyddsisolering i 
eget rum.   
  
10 personer deltog. 
7 kvinnor och tre 
män i åldrarna 28 
till 66 år.   

Resultat: Tre teman 
identifierades:  
”upplevelse av en 
kroppsförändring”, 
”den särskilda platsen 
för transformation” 
och ”ljus och skugga 
från in- och utsidan”.   
  
En del av patienterna 
kände sig trygga i 
sina enkelrum och 
ville stanna där tills 
de mådde bättre, 
andra kände sig 
otrygga då de var 
rädda för att inte få 
hjälp när de behövde. 
Flertalet tyckte det 
var en liten yta att 
leva på. Ensamhet var 
ett problem, de 
upplevde isoleringen 
som stressande och 
oroande. Vissa kunde 
inte se någon mening 
med att träffa sina 
anhöriga då 
besökstiderna var 
korta. Se på tv, lyssna 
på musik, surfa på 
nätet, läsa böcker och 
lösa korsord hjälpte 
till att få tiden att gå. 
De flesta uppskattade 
att ha ett fönster att 
titta ut genom. 
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Författare: 
Biagioli, V. 
Piredda, M. 
Annibali, O. 
Iacorossi, L. 
D’Angelo, D. 
Matarese, M. 
Alvaro, R. 
Grazia De 
Marinis, M 
 
Årtal: 2017 
 
Titel: Being in 
protective 
isolation 
following 
autologous 
haematopoietic 
stem cell 
transplantation
: A 
phenemenologi
cal study. 
 
Land: Italien 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Syftet var att ta reda 
på patienters 
upplevelse av 
skyddsisolering när de 
blivit behandlade med 
autolog 
stamcellstransplantati
on. 

 Metod: Kvalitativ 
metod och 
fenomenologisk 
design. 
Intervjustudie.   
 
Urval:  
Nio personer som 
genomgått autolog 
stamcells -
transplantation och 
varit isolerade som 
en följd av det. 

 Resultat: Åtta teman 
identifierades: 
”Isolering som 
försvar” 
”Hot att försvara sig 
emot” 
”Regler att följa” 
”Bördan av försvar” 
”Yttre strategier som 
skydd”  
”Inre strategier som 
skydd” 
”Skydda närstående” 
”Skydda sig mot 
lidande” 
Informanterna var 
nöjda med att ha 
enkelrum och på så 
vis slippa utsätta sig 
för andra patienters 
lidande. Flera stycken 
ville skydda sina 
anhörig från att se hur 
sjuka de var så de 
ville undvika besök 
men att använda sig 
av telefonkontakt 
med sina nära och 
kära var väldigt 
viktigt. Olika 
strategier för att klara 
av ensamheten var att 
titta på tv eller 
använda sig av 
internet. Att undvika 
besök var ett sätt för 
patienter att behålla 
sin värdighet de 
tyckte det var jobbigt 
nog att personalen 
såg dem i deras värsta 
stunder. 
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Författare:  
Cambell, 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 är att beskriva 
patienters upplevelser 
av att bli vårdade 
under skyddsisolering 
som en konsekvens av 
cytostatikabehandling 

 Metod:   
Kvalitativ metod 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: Deltagarna 
måste vara över 18 
år. Inte ha tidigare 
diagnos med 
psykisk ohälsa. 
Behandlats med 
högdos cytostatika 
och tillbringat 
minst sju dygn i 
isolering. 
 
Fem personer 
deltog i studien 

Resultat: 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. 
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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 
semistrukturerade 
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.   

Resultat: 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.   
De förstod att 
isoleringen 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. 
Isoleringen upplevdes 
som ensamt och 
deprimerande. De 
fick få besök från 
sina anhöriga.   
Efter utskrivningen 
var många utmattade 
och svaga och 
behövde vila för att 
återfå sin energi. 
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Författare: 
Newton, J.T. 
Constable, D. 
Senior, V. 
 
Årtal:2001 
 
Titel: Patients’ 
perceptions of 
methicillin-
resistant 
Staphylococcu
s aureus and 
sourse 
isolation: a 
qualitative 
analysis of 
sourse-isolated 
patients. 
 
Land: 
England 
 
Tidsskrift: 
Journol of 
Hospital 
Infection 

Syftet var att ta reda 
på patienters 
uppfattning om vad 
MRSA är och hur det 
är att leva med det.  

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie 
 
Urval: 19 
personer. 12 
kvinnor och sju 
män i åldrarna 44-
87 år. 
Alla hade vårdats 
för MRSA i 
isolering.  

Resultat: Fem teman 
identifierades: 
 Orsak till MRSA” 
”Att leva med 
MRSA” 
”Konsekvenser av att 
ha MRSA” 
”Uppfattningen av 
isolering och 
barriärvård”  
”Isoleringens 
inverkan” 
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Författare: 
Rees, J 
Davies, H 
Birchall, C 
Price, J 
 
Årtal: 2000 
 
Titel: 
Psychological 
effects of 
source 
isolation 
nursing (2): 
patient 
satisfaction 
 
Land: 
England 
 
Tidsskrift:  
Nursing 
standard. 

Syftet var att ta reda 
hur information om 
isolering kunde 
påverka patienters 
upplevelse av oro och 
ångest under 
isoleringsvård 

 Metod:  
Kvantitativ metod 
med färdiga 
frågeformulär. 
 
Urval:  
 Patienter som 
vårdades i 
isolering utan 
tidigare diagnos av 
psykisk ohälsa. 
Förmåga att tala 
och skriva det 
engelska språket. 

Resultat: Färdiga 
frågeformulär 
användes för att ta 
reda på om patienter 
och om tillgängliga 
anhöriga upplevde 
hur information gav 
samt om bra given 
information kunde 
sänka känslor av 
ångest och oro för de 
isolerade patienterna. 
Sedan jämfördes de 
mot patienter som 
vårdats för 
infektioner utan att 
var isolerade. 
Resultatet visade att 
de som vårdades 
under isolering oftare 
drabbades av 
depressioner och oro 
och ångest men 
genom att bli väl 
informerade om sin 
sjukdom och varför 
isolering var 
nödvändigt minskade 
de känslorna. 
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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:  
Informanterna ska 
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.    
 

Resultat: Sju 
kategorier 
identifierades: 
”isoleringsvård”, 
”hur MRSA 
smittades”, 
”information”, 
”sjukdomstrauma”, 
”närstående och 
personalens 
attityd”, ”att vara 
smittad” och 
”bärarkort- frisk 
eller sjuk”.   
  
Patienterna kände 
sig instänga, 
begränsade och att 
de hölls borta från 
andra patienter. De 
åt alla måltider på 
sitt rum och de 
upplevde att 
personal undvek att 
spontant kom in till 
dem. Patienterna 
hade förståelse för 
varför de isolerats 
och var tacksamma 
för att de hade en 
utsikt att titta ut på 
från fönstren.  De 
tyckte de fick dålig 
information varför 
de fått MRSA samt 
vad MRSA faktiskt 
är. Vissa noterade 
även att personalen 
ibland slarvade 
med handhygienen 
vilket skapade oro 
hos patienterna.   
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Författare: 
Zichi Cohen, 
M. 
Ley, C. 
Tarzia, J, A. 
 
Årtal: 2001. 
 
Titel: Isolation 
in Blood and 
Marrow 
Transplantation 
 
Land:  
USA. 
 
Tidskrift: 
Western 
Journal of 
Nursing 
Research 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var ta 
reda på hur 
patienter 
upplevde att 
genomgå en 
benmärgstra
nsplantation 
utan att 
direkt fråga 
om hur 
själva 
isoleringen 
upplevdes 

Metod: Hermeneutisk 
fenomenologisk 
intervjustudie. 
 
Urval: 15 kvinnor och 5 
män i åldrarna 28-65 år som 
genomgått 
benmärgstransplantation. 

Resultat: Tre teman 
identifierades: 
”Fysisk isolering- 
skydda mig själv och 
andra.” 
”Känslomässig 
isolering- skydda 
mig själv och 
andra.” 
”Fysisk och psykisk 
isolering – stötta mig 
själv och andra.” 
 
De flesta patienterna 
utryckte en önskan 
om att familj och 
vänner hade fått mer 
information om 
deras transplantation 
så de hade förstått 
mer vad den innebar. 
Patienterna ansåg att 
närstående inte hade 
förståelse för vad de 
gick igenom och det 
gjorde att vissa 
avstod att ta emot 
besökare. De 
uttryckte också att de 
förändrades i och 
med det de hade gått 
igenom och önskade 
att få tala med anda 
människor som gått 
igenom samma sak. 
De uppskattade 
personalen och sa att 
de gjorde allt för att 
vi skulle må så bra 
som vi kunde. 
Känslor av rädsla 
och ensamhet 
förekom hos de 
flesta av patienterna.  
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