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Sammanfattning 

Isoleringsvård kan bli aktuellt både vid infektionssjukdom och vid infektionskänslighet. 

Detta sätt att vårda finns redan tidigt beskrivet i historien. Ett stort användande av 

antibiotika tros ligga till grund för ökad mängd multiresistenta bakterier vilket orsakar 

problem i dagens sjukvård. Patienter med dessa bakterier, tuberkulos eller nedsatt 

immunförsvar är exempel på patientgrupper som vårdas isolerade. Att vårdas isolerad 

innebär för många att vara i en utsatt situation och utan kontroll över vad som sker. 

Känslor av ensamhet och övergivenhet leder till ett lidande för patienten. Med kunskap 

om hur patienterna upplever denna situation kan vårdpersonalen utföra en bättre 

omvårdnad. Litteraturstudiens syfte är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum. Åtta vårdvetenskapliga artiklar har ingående granskats och analyserats. 

Fem kategorier framkom i analysen: att känna sig märkt och eller smutsig, känslan av 

att vara ensam och instängd, upplevelsen av vårdmiljön, behovet av information och 

kunskap för att förstå och betydelsen av närvaro och närhet från anhöriga och 

personal. Resultatet av studien visar hur viktigt det är med god information kring 

orsaken till isoleringen. Det framkom också hur betydelsefullt det var med regelbundna 

besök från både anhöriga och personal. I diskussionen lyfts det fram att trots olika 

anledningar till isolering så ser upplevelserna relativt lika ut. De skyddsisolerade verkar 

dock visa en större acceptans och förståelse över isoleringen än de smittskyddsisolerade. 

Patienterna betonar att de vill veta och förstå vad som händer för att behålla kontrollen 

över sin situation. Genom tydlig och samstämmig information från personal om 

isoleringsregimen till patient och anhöriga kan lidandet och de negativa upplevelserna 

minska. 

 

Nyckelord: Isoleringsvård, upplevelser, patient, känslor, smittskyddsisolerad, 

skyddsisolerad. 
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INLEDNING 

Av egna erfarenheter som sjuksköterskor inom infektionsvården möter vi patienter som 

av olika anledningar har behov av att vårdas isolerade. Det kan vara patienter med 

smittsam sjukdom som tuberkulos eller patienter med nedsatt immunförsvar. Tillvaron 

och rutiner för en patient på isoleringsrum blir annorlunda på många sätt mot annan 

sjukhusvistelse. Funderingar och en nyfikenhet har väckts kring vuxna patienters 

upplevelser vid denna vårdform. Med mer kunskap finns en förutsättning att skapa ett 

bättre möte mellan patient och personal. Detta kan stärka känslan av trygghet för 

patienten i omvårdnaden.        

 

BAKGRUND 

Isoleringsvård 

Historia 

Ur historiskt perspektiv finns isolering omnämnt redan i bibliska berättelser där det 

beskrivs att människor med spetälska fick bo i speciella kolonier. Gamla historier från 

hamnstäder kring medelhavet beskriver epidemiska sjukdomar. Personer på skepp som 

besökt dessa hamnar fick inte återvända hem och gå iland, utan hölls isolerade ombord i 

40 dagar. Förekom det någon ovanlig sjukdom bland passagerare eller personal ombord 

isolerades dessa på samma sätt. 

 

Metoderna att isolera på har förändrats under årens gång. Isoleringshyddor blev 

isoleringssjukhus och från 1960-talet och framåt utvecklades isoleringsrum på allmänna 

sjukhus (Gammon, 1999).  

 

Smittskyddslagen 

I enlighet med svensk smittskyddslag SFS (2004:168) regleras genom preventiva 

åtgärder för att förhindra smittspridning ett antal smittsamma sjukdomar. Två exempel 

på dessa så kallade allmänfarliga sjukdomar är Meticillinresistenta gula stafylokocker 

(MRSA) och tuberkulos (TBC). I lagen regleras också kravet på att ta emot behandling 

vid vissa smittsamma sjukdomar. Den enskilda smittade personen har ett egenansvar i 

att förhindra fortsatt spridning i samhället (Smittskyddsinstitutet, 2011a). 

  

Smitta och smittvägar 

Enligt smittskyddsinstitutet (SMI) är en infektionssjukdom en sjukdom orsakad av ett 

smittämne som t.ex. bakterier, svampar och virus (Smittskyddsinstitutet, 2011b). Det 

finns olika sätt för smittämnet att ta sig fram och fästa sig på vävnad. Vanliga 

smittspridningsvägar är indirekt och direkt kontaktsmitta, luftsmitta och droppsmitta 

(Struwe, 2011). Inom sjukvården är det viktigt att personalen har kunskap om 

smittvägar för att kunna förebygga och förhindra smittspridning mellan patienter och 

vårdpersonal. Faktorer som också bidrar till smittspridning i vården är bland annat högt 

arbetstempo med överbeläggningar, bristande hygienrutiner, tekniska framsteg och 

kunskapsbrist.  
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Ett högaktuellt problem som innebär en utmaning i nutidens sjukvård är de 

multiresistenta bakterier som uppkommit efter flera års rikligt och onödigt stort bruk av 

antibiotika (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 2011).  

 

Några vanligt förekommande isoleringskrävande sjukdomar är MRSA, öppen TBC och 

Influensa A, tidigare kallad svininfluensa (H1N1). MRSA är stammar av gula 

stafylokocker som är resistenta mot flertalet antibiotika och kan därmed vara 

svårbehandlade. Bakterien sprids genom kontaktsmitta som är den vanligaste 

smittvägen på sjukhus och orsakar ofta svårbehandlade sårinfektioner. Öppen TBC, 

vilket innebär TBC i lungorna är ett exempel på en luftburen smitta som sprids genom 

upphostningar. Influensa som till exempel H1N1 är en sjukdom som orsakas av virus 

som infekterat luftvägarna. Detta är en droppsmitta som sprids genom hostning och 

nysning (Smittskyddsinstitutet, 2011c).  

 

Vård i isoleringsrum  

Isolering används som metod inom sjukvården av två medicinska orsaker, s.k. 

smittskyddsisolering och skyddsisolering. Antingen är det patienter som blir isolerade 

p.g.a. smittsam sjukdom för att inte smitta andra personer eller patienter som är extra 

känsliga och mottagliga för infektioner som skyddas genom att bli isolerade (Gammon, 

1999).  

 

Vård i isoleringsrum kan arrangeras på tre olika sätt för att förhindra smittspridning. I 

enkelrum med stängd dörr vårdas patienter med diarré eller infekterat sår. Patienter med 

luftburna smittämnen som vissa luftvägsinfektioner och infekterade eksem vårdas på 

enkelrum med förrum. Isoleringsrum med luftsluss, där ventilationen är reglerad 

används vid särskilt smittsamma luftburna sjukdomar som t.ex. vattkoppor 

(Vårdhandboken, 2010a). 

 

Skyddsisolering innebär vård som skyddar patienten från smittämnen. Patienter med 

nedsatt immunförsvar av olika anledningar t.ex. cytostatikabehandlad cancersjukdom, 

transplanterade patienter eller annan immunbristsjukdom vårdas isolerade för att 

skyddas mot smitta (Abel & Hultborn, 2008). Dessa infektionskänsliga patienter 

drabbas lätt av smittsamma infektioner och kan vara smittbärare under mycket lång tid 

(Vårdhandboken, 2010b). 

 

Socialstyrelsen (2006) beskriver att syftet med basala hygienrutiner är för att förhindra 

smitta överallt inom sjukvården och ska alltid tillämpas oberoende av känd smitta eller 

ej. I allt vårdande arbete är basala hygienrutiner av stor betydelse. Detta innebär bl.a. att 

alltid använda arbetskläder i vårdarbetet. I vården skall en god och korrekt handhygien 

utföras, vilket innebär handdesinfektion och ibland även handtvätt. Vid kontakt eller 

risk för kontakt med kroppsvätskor används handskar och plastförkläde (SOSFS 

2007:19). Utöver basala hygienrutiner ska om risk för skvätt eller stänk finns 

skyddsglasögon eller visir användas. Vid vård av patient med smittsam luftburen smitta 

eller om misstanke om detta finns ska speciella andningsskydd användas 

(Socialstyrelsen, 2006) . 
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Kirkland (2009) har genom en obervationsstudie kommit fram till hur viktigt rutinerna 

kring handhygien är. Prioriterades detta överallt i sjukhusvården skulle följden bli en 

kraftigt minskad frekvens av kontaktsmitta.  

 

Omvårdnad i isoleringsrum 

I en kvalitativ intervjustudie om psykologiska påverkningsfaktorer, baserad på isolerade 

äldre vuxna framkommer patientens utsatthet i denna vårdform. Studien belyser att 

isolerade patienter upplever mer ångest och depression än icke isolerade patienter 

(Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). I en studie av Evans et al. (2003) framkommer 

att isolerade patienter inte kände sig lika bekväma i mötet med sjuksköterskan som 

andra patienter. Studien beskriver även att isolerade patienter fick mindre antal och 

kortare besök av sjukvårdspersonal. Sjuksköterskestudenter som intervjuades beskriver 

också i en studie att smittskyddsisolerade patienter får färre besök. De beskriver att 

isoleringen förändrar upplevelsen av omvårdnaden och att hygienrutiner ofta får lägre 

prioritering på grund av högt arbetstempo (Cassidy, 2006).  

 

Som patient är man utanför sitt vanliga sammanhang och kanske samtidigt i ny 

vårdmiljö. Patienten behöver aktivt ta del i sin egen hälsoprocess för att komma in i ett 

nytt vårdande sammanhang. Det är viktigt att patienten förstår och känner delaktighet i 

vården. Att inte förstå innebär ett vårdlidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003).  Dahlberg och Segesten (2010) beskriver också att ett vårdlidande kan 

uppstå när patienten är utanför sitt vanliga sammanhang d.v.s att som sjuk inte förstå 

vad som sker, vara utlämnad till andra och känna maktlöshet.   

 

I Wiklund (2003) nämns att socialstyrelsens formulerade syfte gällande omvårdnad bl.a. 

är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa och minska lidandet för den sjuke. 

 

Sjuksköterskan måste vara trygg i sin roll för att kunna förmedla trygghet till patienten.  

Detta utförs genom god information om isoleringsregimen och vad den innebär för 

patienten och dess anhöriga. Patienten skall känna sig säker på att få den omvårdnad 

som hon eller han behöver (Andreassen, Fjellet, Haegeland, Wilhelmsen & Stubberud, 

2011). Sjuksköterskan skall uppmärksamma det eventuella sjukdomslidande som kan 

uppstå. Lidandet kan uttrycka sig i många olika former som fysiska symtom, ensamhet, 

sårbarhet, skuld och skam (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

För att som vårdare klara av mötet och vårdrelationen med lidande patienter krävs en 

allsidighet i professionen. Utöver tekniskt kunnande och behärska de senaste metoderna 

måste en reflektion ske över de inter- och intrapersonella processer som ständigt pågår. 

Sjuksköterskan skall fundera över vad som sker med patienten och hur situationen 

upplevs. Sättet att handla på som vårdare i en speciell situation skall passa in i det större 

sammanhang som omfattar patientens hälsa, lidande och vård (Wiklund, 2003).  

 

Att vara ensam kan innebära ett sjukdomslidande för den sjuke och med ensamheten 

kan känslor av sårbarhet uppkomma. Ensamheten är både existentiell och social. När 

människor av olika anledningar drar sig undan den som är sjuk så kan patienten känna 

sig otrygg. Vardagen som är förändrad på sjukhuset skapar otrygghet och kan upplevas 

som ett hot. Viss tygghet kan uppnås om patienten kan känna kontroll över situationen 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). En viktig del i 
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omvårdnaden av patienten är den mänskliga närvaron. Professionell omtanke från 

personal med god moral och inställning är av stor vikt. Genom fysisk beröring blir 

patienten tröstad i sin situation. Kommunikationen med patienten kan underlättas 

genom personalens förmåga att föreställa sig den andres erfarenhetsvärld som 

genomsyras av sjukdom. Med visad empati från personalen utförs professionell omsorg 

(Nortvedt & Grimen, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Inom sjukvården finns patienter som av olika anledningar har behov av isoleringsvård. 

Det är patienter som har smittsamma sjukdomar som kan spridas till andra patienter 

eller patienter som är känsliga och behöver skyddas från eventuell smitta. Speciella 

rutiner måste följas och skyddsutrustning användas i mötet vid omvårdnaden av dessa 

patienter för att förhindra smittspridning. Tidigare forskning visar att isolerade patienter 

får färre antal och kortare besök av vårdpersonal. Med de rutiner som måste följas inom 

isoleringsvården tillbringar patienten mycket tid ensam. Ensamheten kan leda till 

upplevd ohälsa och skapa ett vårdlidande.  

 

Det är sjuksköterskans uppgift att försöka lindra patientens obehag och visa förståelse 

för dessa känslor. Därför är det angeläget att veta hur patienternas upplevelser av 

omvårdnaden påverkas vid isolering. Funderingar har väckts om och hur vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska påverkas i denna vårdform. Med kunskap och lärdom 

om patienternas upplevelser av tillvaron i isoleringsvård får vi en ökad förståelse och 

kan därmed ge en bättre omvårdnad. 

 

SYFTE 

Syftet är att genom litteraturstudie beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum. 

 

METOD 

Litteraturstudie som metod valdes för att få en överblick kring forskningsområdet 

gällande upplevelser vid isoleringsvård. En litteraturstudie är baserad på data från 

primärkällor i form av publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter (Axelsson, 

2008). Då författarna var intresserade av och hade som motiv att förstå mer av 

patienters erfarenheter och upplevelser valdes kvalitativa artiklar. En kvalitativ 

litteraturstudie syftar till att skapa ökad förståelse för patienten i dess speciella situation 

och i ett visst vårdsamanhang. Kvalitativa studier kan också vara vägledande i 

vårdarbetet (Friberg, 2006).  

Urvalskriterier 

Artiklarna som söktes skulle behandla vuxna patienters upplevelser av att vårdas 

isolerade på sjukhus p.g.a. av infektionssjukdom eller p.g.a. nedsatt immunförsvar.  

Inledningsvis gjordes inga begränsningar gällande årtal på studierna. 
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Inklusionskriterier 

 Artiklar på svenska och engelska. 

 Peer-reviewed. 

 Vårdvetenskapliga studier som beskriver patienters upplevelser kring att vårdas 

isolerade p.g.a. smittsam sjukdom eller p.g.a. nedsatt immunförsvar. 

 Vuxna patienter från 18 år. 

 Studier med kvalitativ ansats. 

 

Exklusionskriterier 

 Medicinska artiklar. 

 Litteraturstudier/översikter. 

 Barn. 

 Kvantitativa studier. 

 

Sekundärsökning 

Referenslistor från utvalda litteraturstudier och litteraturöversikter har använts för 

manuell sökning efter artiklar. Genom detta tillvägagångssätt har vi hittat en del 

användbara studier.  

 

Litteratursökning 

Databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus användes vid litteratursökningen då de berör 

områdena omvårdnad och medicin. Cinahl valdes till största delen i sökningarna p.g.a. 

dess innehåll med vård och omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård mm. Sökbasen 

visade sig mest lämpad för det som studerades. I Pubmed hittades flera studier som 

svarade på studiens syfte men de flesta vara medicinskt inriktade och fick därför 

exkluderas. Flera av dessa har däremot använts i bakgrund och diskussion. I Scopus 

hittades bara två artiklar och dessa hade redan inkluderats genom Cinahl. 

 

Sökord 

Isolation, patient isolation, experience, emotions, source isolation, protective isolation, 

MRSA och SARS.  

 

Först gjordes en fritextsökning från arbetssyftet med sökordet isolation. Detta sökord 

gav ett stort antal träffar. Genom några funna abstract som berörde studiens syfte 

hittades flera användbara sökord till det fortsatta sökandet, bl.a. patient isolation och 

source isolation.  

 

Med sökordet patient isolation i databasen Cinahl blev det ca.1452 träffar. Vid tillägg 

med AND experience minskade antalet till 67. Fyra av dessa svarade på syftet och har 

använts i studien. Source isolation AND experience gav fem träffar. Ingen ny artikel till 

resultatet hittades men några visade sig bli användbart material till bakgrund och 

diskussion. Source isolation AND emotions gav en träff. Denna artikel kunde användas 

i studien.  
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Med sökorden protective isolation AND patient blev det 24 träffar och med AND 

experience tre artiklar. En av dessa var användbar till studien. Vid tillägg av 

diagnoserna SARS (Severe acute respiratory syndrome) och MRSA hittades två 

användbara artiklar. 

 

För att få en översikt över det vårdvetenskapliga området gjordes först en bred sökning. 

Abstract lästes för att se om artiklarna behandlade det valda syftet. Utifrån syftet har 

litteratursökning och inläsning skett parallellt. Sökningar som resulterade i medicinska 

artiklar och litteraturöversikter som beskriver patienters upplevelser av isoleringsvård, 

har använts i bakgrund och diskussion. Studier med kvantitativ forskningsmetod valdes 

bort efter diskussion om eventuella svårigheter att presentera i resultatet.   

 

En av artiklarna som är med i studien har både kvalitativ och kvantitativ ansats. Den 

kvalitativa delen svarade an på syftet i studien. I resultatet har bara den tydligt 

avgränsade kvalitativa delen analyserats.  

 

Analys 

Författarna har gjort analysen av litteraturstudien utifrån Axelsson (2008) och Friberg 

(2006). De åtta valda artiklarna (Bilaga 1) inkluderar fem studier som handlar om 

smittskyddsisolerade patienter och tre om skyddsisolerade patienters upplevelser.  

 

Artiklarna lästes av båda författarna och anteckningar fördes parallellt i en mall (Bilaga 

1). Engelska ord som inte förstods slogs upp och författarna diskuterade varje studie 

tillsammans för att se om innehållet uppfattats lika. Systematiskt började därefter 

artiklarnas resultat granskas.  

 

Stycken i resultaten som behandlade patienters upplevelser av isoleringen översattes till 

svenska. Dessa olika stycken kodades efter upplevelser som var lika och därefter 

formulerades passande kategorier. Tidigt i analysen kunde författarna se vilka ord som 

var återkommande, dessa var bl.a. ensamhet, smutsig, information, miljö och besök. En 

mall skapades och varje stycke som innehöll dessa ord eller liknande upplevelse 

placerades under passande kategori. Fem kategorier blev också det slutgiltiga resultatet. 

Utifrån dessa kategorier diskuterades liknande fenomen fram som finns beskrivna i 

resultatet. 
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RESULTAT 

I analysen av vår litteraturstudie framkom fem kategorier som svarar på studiens syfte. 

Både smittskyddsisolerade och skyddsisolerade patienter ingår i analysen och resultaten 

presenteras ihop. Kategorierna redovisas i tabellen nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Översikt av kategorier 

Kategorier 

Att känna sig märkt - och eller smutsig 

Känslan av att vara ensam och instängd 

Upplevelsen av vårdmiljön 

Behovet av information och kunskap för att förstå 

Betydelsen av närvaro och närhet från anhörig och 

personal  

 

Att känna sig märkt - och eller smutsig 

Patienter som var isolerade beskrev på olika sätt att det kände sig märkta. De 

smittskyddsisolerade beskrev sig ”smutsiga” och de skyddsisolerade beskrev främst 

känslan av vara ”cancer-märkt”. Gemensamt för de båda grupperna var att 

isoleringsvården ökade dessa känslor. 

 

Flera patienter som isolerades p.g.a. smittsamma sjukdomar beskrev känslan av att vara 

märkta och utpekade (Kelly-Rossini, Perlman & Mason, 1996; Skyman, Thunberg, 

Sjöström & Hellström, 2010; Mok, Chung, Chung & Wong, 2005; Barratt, Shaban & 

Moyle, 2011). Det som främst ingav denna känsla var anhörigas och personalens sätt att 

agera. Anhöriga vågade inte beröra dem i rädsla av att bli smittade och viss personal 

hälsade inte i hand (Barratt et al., 2011; Kelly-Rossini et al., 1996). I en studie beskrevs 

att doktorn inte gick in på rummet utan pratade och gav information genom en springa i 

dörren (Barratt et al., 2011).  

 

I de tre studierna som beskriver skyddsisolerade patienters upplevelser nämns istället av 

flera patienter den tydliga känslan av att vara märkt av sjukdom, cancer. 

Stigmatiseringen upplevdes mycket besvärande (Cohen, Ley & Tarzian, 2001; 

Campbell 1999; Gaskill, Henderson & Fraser, 1997).  

 

All skyddsklädsel i form av munskydd, handskar och förkläden påminde patienten om 

den speciella situationen i ett isoleringsrum (Barratt et al., 2011). I en studie av Skyman 

et al. (2010) framkom att en patient smittad med MRSA kände sig ledsen och kränkt. 

Hon blev påmind om sin smittsamhet då hon blev hänvisad till att sitta ensam i ett 

speciellt väntrum. Det framkom också i studien att resurser saknades för viss vidare 

behandling såsom att nekas rehabilitering på grund av MRSA. Orättvisan av detta 

beskrevs som mycket smärtsamt.  

 

Vissa anhöriga kom inte på besök överhuvudtaget i rädsla att bli smittade vilket gjorde 

patienterna ledsna. En patient beskrev känslan av att vara spetälsk, en annan kände sig 

pestsmittad. Stor rädsla fanns bland de flesta patienter över att smitta anhöriga. De 
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patienter som under vårdtiden blev förflyttade till isolering efter en tid i ”vanligt” 

vårdrum beskrev upplevelsen av tydligt färre besök av vårdpersonal. De smittsamma 

patienterna fick alltid äta inne på rummet vilket också förstärkte känslan av att vara 

smutsig (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010).  

 

Känslan av att vara ensam och instängd 

Patienterna i de åtta analyserade studierna beskrev alla mer eller mindre att de kände sig 

ensamma och att isoleringen också gav dem känslan av att vara instängda. Flera olika 

upplevelser angavs förstärka dessa känslor. 

 

Att endast vara i ett litet rum gav en klaustrofobisk känsla. En patient i Cohen et al.s 

studie (2001) berättade att han kände sig inlåst och upplevde att han inte stod ut. Andra 

patienter beskrev också att isoleringen ledde till psykiska påfrestningar p.g.a. fysisk 

begränsning, relaterat till isoleringen. Att vara tvungen att be personalen om allting 

upplevdes mycket jobbigt. Begränsningarna i vardagen blev tydliga och att vara 

instängd påverkade självständigheten (Barratt et al., 2011). I Mok et al.s studie (2005) 

visades känslan av att vara övergiven och uttråkad. Kelly-Rossini et al. (2005) beskrev 

att bristen på frihet och ovisshet om hur länge isoleringen var aktuell ledde till 

depression och ångest. Patienternas humör påverkades negativt av ensamheten. Flera 

upplevde att de blev lättirriterade och oroliga.  

 

I två studier beskrevs att personal sällan kom in på rummet och att spontana besök 

nästan uteblev helt. Besök av personalen var oftast kopplat till att något medicinskt 

skulle utföras. En tydlig skillnad i besöksfrekvensen beskrevs av de patienter som 

vårdats på annat rum eller avdelning tidigare. I denna typ av vårdform visade sig även 

anhörigas besök vara färre (Cohen et al., 2001; Skyman et al., 2010).  

 

I tre studier framkom att flera av dem som kände sig ensamma kunde ändå förstå och 

acceptera sin situation. De smittskyddsisolerade patienterna ville inte smitta någon 

annan. Flera av de skyddsisolerade patienterna beskrev att de förstod syftet att skyddas 

från omgivningen. Både smittskyddsisolerade och skyddsisolerade beskrev att de 

upplevde det även positivt att ha ett eget rum (Campbell 1999; Skyman et al., 2010; 

Mok et al., 2005). Kelly- Rossini et al. (1996) beskriver i sin studie att några vårdade 

uttryckte det som skönt med lugn och ro och att det gav tid till reflektion. Liknande 

beskriver Barratt (2011) där några patienter berättade att eget rum gav tid till tankar för 

att kunna hantera situationen. Patienter i en annan studie fick lov att korta stunder lämna 

rummet. Dessa patienter beskrev att vetskapen om detta gjorde att de kände sig mindre 

instängda. Trots detta var det få som hade lämnat rummet (Gaskill et al., 1997). Att ha 

en tro på något som t.ex. religion gav styrka att härda ut i ensamheten enligt Kelly-

Rossini et al. (1996). 

 

Upplevelsen av vårdmiljön  

I flera studier uppgavs det av patienterna som mycket viktigt att ha ett fönster på 

rummet. Möjligheten att titta ut och se liv och rörelse påminde patienten om att livet 

utanför fortsatte trots sjukdom. Rutiner att följa och rummets utformning var också 

något som hade inverkan på upplevelsen av tiden i isoleringsrum. 
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Betydelsen av att ha ett fönster och utsikt från rummet framkom i flera studier. De 

isolerade fick en känsla av att inte vara så instängda (Campbell, 1999; Gaskill et al., 

1997; Kelly-Rossini et al., 1996; Skyman et al., 2010). Möjligheten att titta ut genom 

fönstret och se omvärlden var ett tidsfördriv som gav en längtan efter att bli frisk 

(Gaskill et al., 1997). Något som uppskattades av isolerade patienter var också att få 

känna frisk luft. Ett dagsschema och rutiner som följdes under dagen upplevdes av flera 

patienter som positivt. Även vikten av att hålla ordning på tiden med en klocka och att 

ha telefon på rummet framkom och beskrevs som positivt för att kunna hålla kontakt 

med omvärlden (Campbell, 1999). Kelly-Rossini et al. (1996) beskriver att störda 

dagsrutiner, ingen klocka eller kalender gjorde att patienterna tappade kontrollen på tid 

och rum. I en annan studie nämns att alla måltider serverades på rummet vilket 

upplevdes enformigt (Skyman et al., 2010). Rummets placering på avdelningen spelade 

roll för välbefinnandet. Känslan av närhet till andra ökades när ljud från folk som 

pratade på avdelningen hördes och det påminde om livet utanför (Campbell, 1999). Med 

egna privata saker på rummet fann de isolerade tröst och sysselsättning. Det framkom 

att det var mycket uppskattat att få en dagstidning (Cohen et al., 2001). Även i studien 

av Kelly-Rossini et al. (1996) beskrevs att läsning var ett bra tidsfördriv och att ha tv 

och radio på rummet upplevdes också positivt.  

 

I Cohen et al. (2001) beskrev en patient sitt rum som mörkt och upplevde det därför 

mindre än vad det var. Även betydelsen av miljön såsom möblerna och rummets 

utformning och utseende var viktigt.  

 

Till följd av isoleringen utvecklades en hög känslighet för lukt och ljud. Handdukar 

luktade illa och alarm från teknisk apparatur upplevdes störande. Skyddsutrustning som 

till exempel munskydd gjorde det svårt att känna igen personalen och uttrycktes som 

opersonligt. Flera patienter i samma studie betonade vikten av att rummet var rent 

(Kelly-Rossini et al., 1996). I Gaskill et al.s studie (2007) framkom att möjlighet till 

privat och ostörd tid önskades av patienterna. Glömdes detta bort av personal så 

upplevdes det mycket störande.  

 

Behovet av information och kunskap för att förstå 

Det framkom att patienter som fått tillräckligt med information bibehåller känslan av 

kontroll och känner sig därmed tryggare. Vetskapen om att det fanns kompetent 

personal att fråga underlättade situationen.  

 

Enligt Campbell (1999) framkommer betydelsen av att få tydlig information om 

anledningen till isoleringen. Förståelse leder till att patienterna lättare står ut med att 

vara instängda och därmed klarar av behandlingen. Patienterna förstod vikten av att 

hålla dörren stängd för att inte bli smittade av något, därmed hölls bakterierna utanför 

rummet. Campbell (1999) och Gaskill et al.s (1997) resultat visar att tidigare erfarenhet 

av isoleringsvård underlättar upplevelsen av situationen. Cohen et al. (2001) belyser 

behovet av att patient och anhöriga får fortlöpande information om sjukdom och 

isolering. Känslan av kontroll över sin situation stärks med information och mindre 

rädsla har framkommit från välinformerade patienter. En del isolerade patienter 

uttrycker ett behov av mer information från personalen. Till skillnad beskriver Gaskill et 
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al. (1997) att vetskapen om att mer information går att få av personal när behov finns är 

tillräckligt.  

 

Inadekvat och otillräcklig information angående diagnos och isoleringslängd beskrivs 

av Kelly-Rossini et al. (1996). Brist på information om sjukdomen som orsakade 

isolering och hur de var smittade framkommer även i studier av Skyman (2010) och 

Pacheco och Spyropoulos (2010). I dessa två studier beskrevs även att olika budskap i 

informationen ledde till förvirring och osäkerhet. Det nämns även i Pacheco och 

Spyropoulos (2010) att det rådde inkonsekvenser i tillhandahållandet av information 

från sköterskor och skillnader i genomförandet av isolerings – och hygienrutiner vilket 

upplevdes förvirrande för både patienten och dess familj. 

 

Betydelsen av närvaro och närhet från anhörig och personal 

I stort sett alla studiers resultat, sju av åtta studier visar att patienterna saknar och önskar 

mer besök och närhet från både anhöriga och vårdpersonal. Bristen på besök gjorde att 

de kände sig övergivna och bortglömda. 

 

I Skyman et al. (2010) beskrivs få spontana besök av personal. Flera anhöriga upplevdes 

vara rädda för att bli smittade och kom därför inte på besök. Besökarna som kom 

vågade inte röra patienten av samma anledning, vilket ökade längtan efter beröring. 

Kelly-Rossini et al. (1996) beskriver i sin studie att de långa stunderna av ensamhet gav 

patienterna känslan av att vara övergivna och bortglömda. Dessa känslor var så starka 

att när personalen kom in på rummet bad de dem stanna längre. Flera patienter beskrev 

också personalens rädsla för att bli smittade. Rädslan var förmodligen anledningen till 

de få och korta besöken (Kelly-Rossini et al., 1996; Mok et al., 2005).  

 

Patienterna med cancersjukdom och infektionskänslighet beskrev tvärtom rädslan för att 

bli smittade av anhöriga och personal. Trots den starka längtan efter beröring så avstod 

de ibland från besök (Campbell, 1999).  

 

De SARS-smittade sjuksköterskorna som vårdades hade en önskan om tätare besök från 

sjuksköterskor för uppdatering av provsvar etc. I samma studie beskrivs i motsatts även 

upplevelsen att doktorerna verkligen tog sig tid och berättade om den närmsta 

planeringen för vården och varför den såg ut som den gjorde (Mok et al., 2005). Två 

andra studier visar att en positiv attityd, uppmuntran och stöd från sjuksköterskorna 

betydde mycket i omvårdnaden. Personal med humor ingav hopp vilket gav en känsla 

av välbefinnande. Vikten av sjuksköterskor som visade omsorg genom att ställa frågor, 

ge information och titta till dem kom också fram i dessa studier. När personal tog sig tid 

på rummet minskade känslan av att vara ensam och patienten kände sig mer speciell och 

bekväm i situationen. Seriöst och professionellt agerande från personalen ingav trygghet 

och var betydelsefullt. Samtal med personal ledde till en känsla av välbefinnande och 

vid upplevd rädsla gav beröring lindring (Campbell, 1999; Cohen et al., 2001). I en 

annan studie påtalar patienterna också hur personalens sätt att bemöta dem har 

betydelse. Samtalen med patienterna är viktiga och uppskattade. Några isolerade 

beskriver sig mycket nöjda med dessa samtal (Kelly-Rossini et al., 1996).    
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Att ha någon tillgänglig för samtal eller enbart känna närhet av någon krävs för att 

kunna hantera en så främmande och skrämmande situation. Fria besökstider och att få 

använda telefon när som helst var något som uppskattades och gjorde stor skillnad i 

upplevelserna (Gaskill et al., 1997). Kelly-Rossini et al. (1996) beskriver också hur 

vikten av att familjens stöd spelar stor roll i isoleringsupplevelsen. Där uttrycktes också 

att patienter hade oro och ångest över familjens situation därhemma. I Barratt et al. 

(2011) beskrivs besökstidernas restriktioner som mycket jobbiga. Isoleringen kändes 

mindre påtaglig och tiden gick snabbare när någon anhörig fanns nära. 

 

En studie belyser att patientens behov av att kunna prata och träffa någon ökar när de 

kände sig bättre (Campbell, 1999). Campbell (1999) och Cohen et al. (2001) beskriver 

att somliga skyddsisolerade patienter uttryckte att de ville skydda anhöriga och sig 

själva genom att inte ta emot besök. Vissa upplevde sig som en börda för sina nära men 

att neka familj och vänner till besök för att skydda dem var något som sedan ångrades. 

Det framkom senare under vårdtiden att ensamhet och lidande uppkom p.g.a. frånvaro 

av familj och vänners stöd.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Från början hade vi tänkt belysa sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden av 

isolerade patienter. Efter den första sökningen insåg vi att det skulle bli svårt att hitta 

tillräckligt med vårdvetenskapliga artiklar. Av den anledningen valde vi i stället att 

vända på problemet och studera patienters perspektiv i isoleringsvård. 

 

De utvalda artiklarna i litteraturstudien är kvalitativa och sträcker sig över en tidsperiod 

från 1996 till 2011. Det visade sig svårt att endast hitta nyare artiklar. Flera av de 

artiklar som hittades i början av sökningarna handlade om MRSA-smittade patienter 

och deras upplevelse av att bära på en smitta. Det var svårt att hitta artiklar som enbart 

belyste upplevelsen av att vårdas isolerade. De upplevelser som visat sig vid 

isoleringsvård i de utvalda artiklarna har trots allt gett oss tillräckligt med material att 

analysera. Några av studierna beskriver upplevelsen av att ha en smittsam sjukdom och 

likaså upplevelsen av att ha cancer. Dessa studier gav oss inte lika mycket till resultatet 

som de studier där upplevelsen av isolering främst behandlades. Vi tror att tidsramen på 

de gjorda studierna kan ha påverkat vårt resultat. Dagens samhälle där de flesta har en 

mobil med internet eller en dator tillgänglig med mobil uppkoppling kanske inte känner 

sig lika ensamma och instängda. Även äldre patienter i dagens sjukvård som inte har 

mobiltelefon kan oftast erbjudas telefon och tv på rummet. Patienterna har världen och 

anhöriga tillgängliga på ett helt annat sätt jämfört med för bara några år sedan.  

 

Artiklarna vi valt har en global spridning och är från: Australien, Canada, Hongkong, 

Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och USA. Nästan inga skillnader mellan länderna 

kunde ses och alla artiklar känns därför representativa till syftet i vår studie.  

 

Vår arbetsmodell har varit att båda författarna har läst artiklarna och jobbat i alla delar 

tillsammans. Noggranna veckoplaner har lagts upp och följts. Använd litteratur är Åsa 

Axelssons litteraturstudiedel som ingår i boken: Tillämpad kvalitativ forskning inom 
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hälso – och sjukvård. (Granskär och Höglund-Nielsen, 2008). Dags för uppsats av Febe 

Friberg (2006) har också lästs och använts. Annan litteratur om forskning och metoder 

har lästs parallellt för att ytterligare sätta oss in i ämnet. Från början hade vi endast tänkt 

inkludera smittskyddsisolerade patienter men urvalet blev för litet. Skyddsisolerade 

patienter lades till och det visade sig ge en mer intressant vinkling när vi granskade 

resultaten. Åtta vårdvetenskapliga artiklar som tydligt belyste syftet kändes som ett 

lagom antal att granska på denna nivå för en kandidatuppsats. Fem artiklar handlar om 

smittskyddsisolering av patienter med olika diagnoser. Tre artiklar belyser patienter 

med cancerdiagnos i skyddsisolering. Artiklarna som är granskade berör olika diagnoser 

och har ett globalt perspektiv. En artikel berör både patienters och deras anhörigas 

upplevelser vid isolering vilket var intressant. I analysen av studierna upplevdes det 

ibland svårt att översätta och tolka upplevelser från engelska till svenska och få fram 

den rätta känslan.  

 

Flera av studierna som analyserats har få deltagare. Trots detta kommer varierande 

upplevelser fram. Frågan har ställts om det däremot blir riktigt representativt. De 

sammantagna deltagarna i artiklarna är dock 81 stycken patienter. 

 

Flera artiklar med bra innehåll som svarade på syftet hittades vid början av vår sökning 

men fick tyvärr exkluderas p.g.a. att de var medicinska. Om dessa varit tillåtna att ha 

med i studien kunde de ha varit värdefulla för vårt resultat. Några exkluderade studiers 

innehåll har kunnat användas i bakgrunden. 

 

Vi har frågat oss själva i efterhand om resultatet hade blivit annorlunda om vi haft med 

studier med kvantitativ ansats som vi fann, men valde att exkludera. Kanske kunde vi 

med hjälp av dem ha beskrivit och betonat patienternas upplevelser vid isolering på ett 

annat sätt. Att genomföra en empirisk studie genom intervjuer med patienter kring 

ämnet skulle kanske ha gett oss mer. Den utförda litteraturstudien har gett oss mycket 

kunskap inför eventuellt kommande skrivande och fortsatta studier.   

 

Resultatdiskussion 

När det vanliga välbekanta sammanhanget rubbas som det gör vid sjukdom uppstår 

alltid någon slags ensamhet och förlust av mening (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid 

isoleringsvård blir denna känsla extra tydlig då de stängda dörrarna markerar den 

ordinerade vården i ensamhet. Patientens upplevda lidande i isolering visar sig bland 

annat i psykologiska reaktioner. Det har visat sig i en studie att isolerade patienter 

upplever mer ångest och depression än icke isolerade patienter. Att vara ensam på 

rummet påverkar det psykiska välbefinnandet negativt och kan förstås utifrån ett 

lidandeperspektiv. Däremot så var det ingen skillnad i upplevd ilska över situationen 

(Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). Studier gjorda av Lalotis (2003) och Gammon 

(1998) belyser skillnaden av förekomst av ångest och depression bland isolerade och 

icke isolerade patienter. De isolerade visade en klar förhöjd frekvens av att inte må bra 

psykiskt. Även lägre självkänsla och känsla av att ha mindre kontroll över sin situation 

har uppgetts av de isolerade.  

 

I resultatet framkommer att trots olika orsaker till isoleringsvård har patienterna uppgett 

främst likheter i upplevelserna av denna vårdform. Den stora skillnaden som visade sig 
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är att de skyddsisolerade patienterna med sin grundsjukdom ofta har längre tid på sig att 

förberedas mentalt inför isoleringen. De ser anledningen mer tydligt och har därför 

lättare att förstå och acceptera situationen. I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs den 

icke valda ensamheten alltid som svår att uthärda och acceptera. Något intressant som 

visade sig i flera studier var att flera av dem som kände sig väldigt ensamma till slut 

ändå kunde förstå orsaken till isoleringen och härda ut. 

 

Hur patienten hanterar och klarar av att vårdas isolerad verkar till stor del bero på 

tidigare erfarenhet och kunskap. Skyddsisolerade patienter som hade cancer och var 

under behandling visade en klar förståelse och acceptans för isoleringen. De insåg att de 

måste bli skyddade och ville inte bli smittade (Campbell, 1999). Andra som förstod 

vikten och hade kunskapen om isoleringen var de vårdade sjuksköterskorna som 

insjuknat i influensa (Mok et al., 2005).  

 

Att veta och förstå vad som händer runt isoleringsregimen har visat sig mycket viktigt i 

de flesta utvalda artiklarna. För att en person skall bibehålla känslan av kontroll så krävs 

information och kunskap om den aktuella situationen. Patienten får en förutsättning för 

självbestämmande om förståelse för situationen finns. Vårdpersonal är skyldig att ge 

tillräckligt med information för att ge patienten en insikt av beslut som är tagna. 

Patienten har rätt till trygghet och god kvalitet på vården (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763).  

 

Betydelsen av att patienten har förstått anledningen till isoleringen för att minska de 

negativa effekterna har visat sig. Vissa patienter tyckte det var skönt att ha eget rum. 

Det gav en större frihet och möjlighet till privat tid. Däremot så uppgavs att 

uppmärksamhet från personalen saknades och känslan av ensamhet var påtaglig 

(Newton, Constable & Senior, 2001). 

 

I en sudie av Pacheco och Spyropoulos (2010) där patienter led av svår diarré deltog 

även anhöriga. Det framkom i enskilda intervjuer med anhöriga att de upplevde det 

besvärligt och förvirrande p.g.a. brist av information angående smittsätt. De nämnde 

också att personalen hade olika hygienrutiner kring omvårdnaden av patienten.  

 

Vad som också beskrevs av alla patienter i isoleringsvård var känslan av ensamhet. 

Orsaken till detta var både att vara instängd i ett begränsat rum och bristen på besök. 

Den upplevda ensamheten relaterat till färre besök av anhöriga och personal 

framkommer i flera studier. En jämförande studie gjord på isolerade och icke isolerade 

patienter visar på signifikant ökade resultat vad gäller ångest och depression bland de 

isolerade. Ingen skillnad fanns vad gällande detta i grupperna innan isolering (Lalotis & 

Georgia J, 2003). 

 

Att vara sjuk och bli hänvisad till isolering leder till begränsad fysisk aktivitet vilket är 

mycket viktigt för välbefinnandet. Mellan personen och omgivningen uppstår ett 

avstånd som inte fanns tidigare. Tid som tillbringas i ensamhet utan sysselsättning, 

mänsklig kontakt och sinnesintryck under en längre tid kan upplevas som väldigt lång. 

Att varje dag inta sin måltid ensam innebär ytterligare en förlust av samvaro (Dahlberg 

& Segesten 2010). Sjuksköterskan måste använda alla sina sinnen för att få en 

uppfattning av patienten och ställa frågor om hur patienten upplever situationen och 
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miljön. Bristen på variation och/eller mycket ensidig stimulans kan orsaka lidande 

(Jahren-Kristoffersen, 2005). 

 

Vår studie visar på hur viktigt det är med besök från anhöriga och familj. Flera patienter 

önskar att besökstiderna var obegränsade. Även telefon, tidning och tv beskrivs som 

mycket viktiga och bra tidfördriv. I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs liknande att 

ett kort telefonsamtal eller besök minskar känslan av ensamhet och övergivenhet. De 

senaste årens tekniska utveckling vad gäller mobiltelefon och datorer ger patienterna en 

helt annan möjlighet. Vår upplevelse är att i stort sett alla patienter har egen 

mobiltelefon och de flesta även möjlighet till internet uppkoppling via den eller egen 

dator. I flera av våra äldre artiklar framkommer det att patienterna inte har denna 

möjlighet. Detta kan i viss möjlighet ha påverkart vårt resultat. 

 

Fyra av åtta artiklar visar på att patienter kände sig märkta, smutsiga och utpekade 

tillföljd av isoleringen. Det är viktigt att vårdpersonal känner till dessa känslor som kan 

uppkomma i detta sammanhang för den sjuke. Genom att uppmärksamma obehag kan 

lidandet minska och känslan av upplevd ohälsa lindras. 

 

Upplevelsen av att vårdas av personal med skyddsklädsel kan kännas opersonlig och 

rentav skrämmande. Utifrån resultatet förstår vi att vårdrelationen mellan patient och 

sjuksköterska kan bli påverkad till det sämre på grund av – och om sjukvårdspersonalen 

går in mer sällan och gör kortare besök till de smittsamma patienterna (Skyman et al., 

2010). Som van vårdpersonal på infektion kan tankar på de patienter som har en 

luftvägsburen smitta uppkomma. Kanske blir de drabbade av färre besök. Personalen 

måste bära en obekväm ansiktsmask inne på vårdrummet för att undvika smittämnet. 

Masken kan upplevas besvärande för både patient och personal. Att få vård av en person 

där ansiktet och ansiktsuttrycken döljs kan kännas opersonligt. Samspelet mellan patient 

och vårdare kan därmed bli påverkad. 

 

Patienterna i de olika studierna vårdas olika lång tid i isolering, allt från några dagar till 

veckor. Detta kan också ha påverkat patienternas olika upplevelser av denna typ av 

vårdform. En studie av Wassenberg, Severs och Bonten (2010) visar att de patienter 

som endast är isolerade en kort tid, 24-48 timmar är lika nöjda med vården som andra 

icke isolerade patienter. De upplever inga ökade känslor av ångest, deppression eller 

påverkad livskvalite. Vid kort tids isolering verkar istället det egna rummet mest 

upplevas som positivt. 

 

SLUTSATSER 

Kliniska implikationer 

I vårt dagliga arbete inom sjukvården är det mycket viktigt att tänka på hur vi utför 

omvårdnaden kring den isolerade patienten. Genom god information om hygienrutiner 

och isoleringsregimen när patienten skrivs in på vårdavdelningen, så läggs en grund för 

att patienten skall förstå och acceptera situationen bättre. Hygienrutinerna skall utföras 

på liknande sätt bland all personal för att minska de förvirrade känslorna hos patient och 

anhöriga som visat sig i vår studie. 
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De negativa upplevelser som kan uppkomma vid isolering kan kanske till stor del bero 

på att anhöriga inte kan – eller vågar stötta patienten på grund av smitta eller nedsatt 

immunförsvar. Med god information och stöd till anhöriga kan personalen visa på vilket 

sätt de kan stötta den sjuke.  

 

Personalen skall i sitt arbete ha god kunskap om olika sjukdomar och smittsätt. Med 

kunskap minskar rädslan för att bli smittad. Vårdens utförande blir mer avslappnat om 

personalen känner sig trygg. Att våga beröra patienten är ett viktigt led i god omvårdnad 

och minskar patientens känsla av ”att vara smutsig”. 

 

Vi har kommit fram till att vår studie kan vara en god grund för nyanställda på vår 

avdelning. Studien kan användas som en del i introduktionen för att inviga och handleda 

ny personal och studenter i de isolerade patienternas upplevelser av vården. 

 

Med den ensamhet som isolering innebär kan upplevelserna förstärkas i negativ riktning 

och därmed skapa ett vårdlidande. Vi som personal måste tänka på vår attityd som visas 

genom vårt beteende och kroppsspråk. Det är viktigt att våga gå in på rummet, inte stå i 

dörröppningen och prata. Med fler spontana besök till patienten främjas uppbyggandet 

av en god vårdrelation. Detta leder till en bättre utförd omvårdnad och därmed en 

tryggare patient. Med ökad kunskap om patienternas upplevelser så får vi en ökad 

förståelse för patienten i dess speciella situation.  
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 Perspektiv  Problem och 

syfte 

 

Metod Resultat 

Titel: The 

experience 

of 

respiratory 

isolation for 
HIV-

infected 

persons with 

tuberculosis. 
Författare: 

L. Kelly-

Rossini, 

D. Perlman, 

D. Mason. 

Tidskrift: 
Journal of 

the 

Association 

of Nurses in 

AIDS care. 

Årtal:1996 

Land: USA 

Patient-

perspektiv 
Problem: 
Antalet HIV 

positiva personer 

i New York som 

blir smittade av 

tuberkulos och 

behöver 

sjukhusvård har 

ökat. 

Syfte: Att öka 

förståelsen av 

upplevelserna vid 

isolering för HIV 

infekterade 

patienter med 

TBC. Att 

identifiera 

strategier för att 

öka livskvalitet 

och medverkan i 

vården. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod med 

triangulär design. 

18 stycken HIV 

smittade och TB 

positiva i sputa 

tillfrågades om 

känslorna om att vara 

isolerad. Ålder på de 

drabbade var 30-51 år. 

Isolerade i 1-3 veckor. 

Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor och två olika 

skalor användes. 

Profile Of Mood 

states (POMS) och 

Total Mood 

Disturbance (TMD) 

visade hur humöret 

påverkades vid 

isolering. 

 

I intervjuerna framkom 

upplevda känslor av: ensamhet, 

brist på bekräftelse, uttråkad, 

depression och stigma. 

Begränsning i kommunikation, 

övergivenhet, störda rutiner 

och interaktion med personal 

beskrevs också. Familjen och 

externa faktorer påverkade 

också upplevelserna. De olika 

skalorna visade bla. på ökad 

känsla av ilska och depression 

beroende på längden på 

isoleringstid. 

 

 

Titel: 
Exploring 

the 

Everyday 

World of the 

Patient in 

Isolation. 

Författare: 
D. Gaskill, 

A. 

Henderson, 

M. Fraser. 

Tidskrift: 
Oncology 

Nursing 

Forum 

Årtal: 1997 

Land: 

Australien 

 

Patient-

perspektiv 

Problem: Det 

finns mycket lite 

forskning som 

beskriver 

patienters 

upplevelse av 

isolering, därför 

är det svårt för 

sjuksköterskan att 

bedriva vården 

kring dem. 

Syfte: Att 

förklara de 

aspekter av 

isoleringsvård 

som kan vara 

svårt för 

vårdpersonal att 

förstå och 

uppmärksamma. 

Kvalitativ medtod. 

Fenomenologiskt 

tolkad. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 7 

patienter, 19-70 år 

som genomgått 

benmärgtrans- 

plantation (BMT).  

Isolerade i 2-7 veckor. 

Tre huvudteman framkom: Att 

sträva efter kontroll, föklaring 

till behovet av isolering och att 

vara i kontakt med familj och 

personal. 



  

Titel: 
Feelings of 

oncology 

patients 

about being 

nursed in 

protective 

isolation as a 

consequence 

of cancer 

chemotherap

y treatment 

Författare: 

T. Campbell 

Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 1999 

Land: Stor-

britannien, 

England. 

  

Patient-

perspektiv 

Problem: Få 

studier beskriver 

patienters 

psykiska 

välbefinnande 

under aktiv 

cytostatika- 

behandling. 

Syfte: Att 

beskriva 

patienters 

känslorna kring 

att bli vårdade 

isolerade efter att 

ha genomgått 

cytostatika-

behandling.  

Kvalitativ metod. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 5 

patienter över 18 år 

som varit isolerade i 

minst 7 dagar.  

Åtta kategorier framkom. 

Dessa delades in i två grupper. 

Känslor kring isolering: Att 

vara instängd, att hantera 

upplevelsen, att vara ensam 

och att hålla kontakten med 

världen utanför. 

Cancer-upplevelse: 

Att ha cancer, lidandet av 

cytostatikan, att vara medveten 

om vad som förväntas och att 

skapa ett förhållande med 

vårdpersonalen. 

Gemensamt i alla dessa 

kategorier är patientens tanke: 

”Något jag måste ta mig 

igenom”. 

 

Titel: 
Isolation in 

Blood and 

Marrow 

Transplantat

ion 

Författare: 
M. Cohen, 

C. Ley, A. 

Tarzian 

Tidskrift: 
Western 

Journal of 

Nursing 

Research 

Årtal: 2001 

Land: USA 

 

Patient-

perspektiv 

Problem: Få 

studier finns som 

belyser hur 

patienter kan få 

stöd vid 

isoleringsvård. 

Syfte: Att genom 

patienters 

upplevelser få 

fram strategier 

som underlättar 

tiden som 

isolerad. 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologiskt 

tolkad. Intervju med 

öppna frågor och 

följdfrågor för att 

uppmana till mer och 

längre svar. 

20 deltagare i åldern 

28-65 år som 

genomgått Autolog 

benmärgs-

transplantation.  

Oklart hur lång 

isoleringstid. 

I studien framkom hur fysisk 

isolering leder till 

känslomässig isolering. 

Patienterna upplevde också ett  

behov av mer information till 

anhöriga för att kunna ge bättre 

stöd.  

Titel: An 

exploratory 

study of 

nurses 

suffering 

from severe 

acute 

Patient-

perspektiv 
Problem: 
Tidigare 

publicerade 

studier har 

fokuserat på 

kontroll och 

begränsning av 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 

stycken 

sjuksköterskor mellan 

20-47 år. Isolerade i 

minst 21 dagar. 

Isolering upplevdes som en 

källa till stress vilket ledde till 

känslor som ilska, skuld, 

ensamhet/övergivenhet, 

uttråkad och frustration. Inga 

besök tilläts. Fortlöpande stöd 

och information om sjukdom 



  

respiratory 

syndrome 

(SARS) 

Författare: 
E. Mok, B. 

Chung, J. 

Chung, T. 

Wong 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice 

Årtal: 2005 

Land: Hong 

Kong 

 

infektion vad 

gäller behandling 

och diagnos. Det 

finns inget 

beskrivet om 

smittade 

sjuksköterskors 

upplevelser. 

Syfte: Att 

beskriva  SARS-

smittade 

sjuksköterskors 

upplevelser. 

och dagliga rutiner till patient 

och anhöriga var viktigt. De 

drabbade har fått en annan syn 

på livet och ett annat 

perspektiv på omvårdnaden. 

De accepterade och förstod 

vikten av isoleringen. 

 

Titel: 

Patients’ 

experiences 

of being 

infected with 

MRSA at a 

hospital and 

subsequently 

source 

isolated 

Författare: 
E. Skyman, 

H. Thunberg 

Sjöström, L. 

Hellström 

Tidskrift: 
Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Sciences 

Årtal: 2010 

Land: 
Sverige 

 

Patient-

perspektiv 
Problem: 

Det finns inte så 

många studier vad 

gäller emotionella 

upplevelser av 

MRSA -smittade 

patienter. 

Syfte: Att få mer 

kunskap genom  

smittade isolerade 

patienters 

upplevelser. 

Kvalitativ metod. Sex 

patienter mellan 35-76 

år intervjuades. 

Isolerade patienter 

smittade med MRSA 

på sjukhus i Göteborg 

mellan 1997-2001 

Isolerade i minst en 

vecka på 

infektionsklinik. 

Djupintervjuer  mellan 

60-135 minuter långa. 

Smittade personer behöver 

information om vad smittan 

innebär. Det finns ett stort 

behov av ökad kunskap om 

MRSA bland personalen. Med 

ökad kunskap minskar rädslan 

hos personalen. Isoleringstiden 

skall vara så kort som möjligt 

för att minimera känslan av 

fångenskap. MRSA smittade 

personer upplever det svårare 

att få den vård de behöver. 

Titel: The 

experience 

of source 

isolation for 

Clostridium 

difficile in 

adult 

Patientens 

och deras 

familjs 

perspektiv 

Problem: 
Få studier har 

uppmärksammat 

vuxna med 

Clostridium 

difficile och deras 

familjers 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer utifrån 

Colaizzi`s metod med 

5 patienter i åldern 52-

80 år plus varsin 

familjemedlem. 

Patienten upplevde ensamhet 

pga. för lite besök av både 

anhöriga och vårdpersonal. 

Kände sig ”avstängda från det 

vanliga”. 

Både patient och 

familjemedlem kände en 



  

patients and 

their 

families 

Författare: 
M. Pacheco, 

V. 

Spyropoulos 

Tidskrift: 
The 

Canadian 

Journal of 

Infection 

Control 

Årtal: 2010 

Land: 
Canada 

 

upplevelser. 

Följderna av 

isolering måste 

iakttagas för att 

minska de 

negativa 

upplevelserna. 

Syfte: Att 

undersöka 

upplevelsen av 

isolering för 

Clostridium 

difficile positiva 

patienter och 

deras familjer. 

Vårdade i enkelrum – 

oklart hur länge. 

osäkerhet om hur sjukdomen 

smittades. Olika och för lite 

information om rutinerna kring 

isolering. Förvirrande att få 

dela rum med andra. Anhöriga 

var rädda för att bli smittade. 

 

Titel: 
Behind 

barriers: 

patients’ 

perceptions 

of source 

isolation for 

Methicillin‑
resistant 

Staphylococ

cus aureus 

(MRSA) 

Författare: 
R. Barratt, 

R. Shaban, 

W. Moyle 

Tidskrift: 
Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2011 

Land: Nya 

Zeeland
 

Patient-

perspektiv 
Problem: 
Isolering kan ge 

negativa 

konsekvenser på 

det psykologiska 

välbefinnandet.  

Begränsad 

kunskap finns om 

upplevelser vid 

isolering av 

MRSA patienter. 

Syfte: Att 

undersöka 

erfarenheten/uppl

evelsen av att 

vara isolerad pga 

MRSA. 

Kvalitativ metod. Tio 

vuxna patienter 46-78 

år, med MRSA som 

varit isolerade i minst  

tre dagar på ett 

akutsjukhus på Nya 

Zeeland intervjuades. 

Semi-strukturerade 

intervjuer på cirka 30 

minuter. 

Majoriteten av patienterna 

hade några positiva aspekter på 

isoleringen som att ha ett eget 

rum. Erfarenheterna var trots 

allt övergripande negativa på 

grund av att isoleringen hindrar 

patienten att uttrycka sin egen 

identitet och relationer blir 

påverkade. Kvaliteten på 

vården upplevs bli sämre. 

 

 

 


