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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Isolering är en vårdform som antingen skyddar en infektionskänslig 
person eller förhindrar spridning av en smitta från en patient till en annan. 
Isolering kan orsaka ett lidande i form av psykisk påfrestning hos patienten. 
Orsaken till lidandet är främst bristen på information angående isolering. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att vårdas på en 
isoleringssal ur ett patientperspektiv. Metod: En litteraturstudie av åtta granskade 
kvalitativa artiklar. Innehållsanalysen är gjord enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier; Patientens upplevelse 
av säkerheten, upplevelsen av vårdmiljön i de dagliga rutinerna samt patientens 
upplevelser av kommunikation. Studien visar att bristen på kommunikation med 
anhöriga och vårdpersonal är en stor negativ faktor för patienten, som upplever att 
vårdpersonalen inte tar sig tillräckligt med tid för att ge patienten den information 
de upplever sig behöva. Tiden i isoleringen upplevs passera långsamt och vara 
tråkig om det saknas tillgång till någon form av sysselsättning. Tiden upplevs 
passera snabbare om patienterna har tillgång till teve, telefon och Internet och har 
då större möjlighet att följa med i vad som händer utanför rummet när de kan 
kommunicera med sina närstående. Slutsats: De vanligaste upplevelserna av 
isoleringsvård är negativa; för lite kontakt med personal och anhöriga, för få 
möjligheter till tidsfördriv men även brist på information om vad isoleringsvård 
innebär. Isoleringsvården kan dock göras mindre negativ med mer besök, 
möjligheter till sysselsättning samt mer information från personalen. 
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INLEDNING 
Isoleringsvård i samband med smittfarlig sjukdom eller infektionskänslighet kan 
upplevas som skrämmande och kan leda till ångest och i värsta fall till att 
patienten drabbas av en depression (Gammon, 1999). Beskedet om att bli isolerad 
kan komma plötsligt och utan förvarning och kan även skapa en oro inför hur 
framtiden kommer att bli för den som isoleringsvårdas, vilket även kan medföra 
att den drabbade får en lägre självkänsla (ibid). Enligt Gammon (1999) upplevs 
denna typ av vård som skrämmande då de som isoleras inte får möjligheten att 
umgås med sina vänner och familj (ibid). Vårdpersonalen spenderar mindre tid 
hos den som är isolerad än hos de personer som vårdas i en flersal. Mindre tid hos 
de isolerade patienterna gör att de känner sig bortglömda vilket kan leda till 
ångest (Gammon, 1998). I Smittskyddslagen (2004:168) betonas vikten av att 
personalen uppmärksammar och ger det stöd och den vård som patienten är i 
behov av. Enligt Gammon (1998) är det viktigt att personalen skapar tillit, vilket 
kan främja tillfrisknande och välbefinnande hos patienten. Då de flesta 
upplevelser av att vara isolerad är negativa (ibid), är det därför av vikt att 
sjuksköterskor skaffar sig en förståelse för hur patienter kan uppleva 
isoleringsvård för att kunna ge en god och adekvat omvårdnad till personer som 
isoleringsvårdas.  

BAKGRUND 
 
Historisk utveckling av isoleringsvård vid smittfarlig 
sjukdom/smittkänslighet  
Isolering av patienter är inget nytt sätt för att förhindra att bakterier, virus eller 
parasiter sprids från en person till en annan (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC, 2012a). Redan på 1400-talet användes metoder liknande dagens 
för att förhindra att olika sjukdomar spreds vidare. Det var vanligt att pesten 
fördes från en hamn till en annan hamn via de skepp som transporterade varor 
(ibid). På en ö utanför Italien infördes för första gången isolering av sjuka 
personer, vilket kom att kallas karantän och användes för att förhindra att 
sjukdomar fördes in med skeppen (ibid). De sjuka personerna fick stanna i 
karantän i 40 dagar, den tid , enligt Bibeln, det tog att renas från sina synder 
(Öberg, 1968). Det dröjde ända fram till slutet på 1800-talet innan karantän som 
begrepp började användas allt mer runt om i världen. Inte förrän på 1940-talet 
blev karantän vanligt förekommande på sjukhusen. Det upprättades då så kallade 
infektionssjukhus där de infekterade personerna blev omhändertagna. I samband 
med detta ersattes begreppet karantän med begreppet isolering (Öberg, 1968). 
Utvecklingen fortlöpte snabbt och under 1960-talet grundades det sjukhussystem 
som används idag (CDC, 2012a). Vid denna tiden började CDC, en statlig 
myndighet i USA att övervaka spridningen av resistenta bakterier och 
allmänfarliga sjukdomar. CDC var först med att ta fram och förbättra olika rutiner 
för att säkert kunna vårda smittfarliga och infektionskänsliga patienter (ibid). Idag 
används isoleringvård i större utsträckning eftersom kunskapen om resistenta 
bakterier har ökat (CDC, 2012a; Öberg, 1968). Anledningen till att patienter 
isoleringsvårdas beror dels på att förhindra att en sjukdom sprids från en 
smittbärande patient till en annan, dels på att skydda en infektionskänslig patient 
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från att bli smittad (Ericson & Ericson, 2009). Idag förekommer isoleringsvård 
framförallt på brännskadeavdelningar, infektionsavdelningar och 
intensivvårdsavdelningar, men även på andra avdelningar. Isoleringsvård i 
kombination med basala hygienrutiner är ett sätt att hindra spridning och 
utveckling av smittfarliga sjukdomar inom vården (Tegnell & Carlson, 2006). 
Enligt Vårdhandboken (2011) är basala hygienrutiner viktigt för att förhindra 
spridning av bakterier, virus och parasiter. Om inte personalen utför noggrann 
handtvätt före respektive efter patientkontakt eller inte använder 
handdesinfektionsmedel kan en smittfarlig sjukdom spridas från en patient till en 
annan (ibid). Trots detta sker det enligt Smittskyddsinstitutet (2011c) fortfarande 
en ökning av smittfarliga sjukdomar, vilket medför att allt fler personer tvingas 
till isoleringsvård. Fördelen med isoleringsvård är att faran för att smittan sprids 
vidare minskar avsevärt jämfört med om patienten vårdas på ett rum med andra 
patienter (ibid). 
 
Öppen sjukhusvård  
Sjukhusvård har sina fördelar, framförallt är det tryggheten med att vara 
inneliggande på en avdelning då det alltid finns tillgång till personal som kan 
hjälpa till och även svara på frågor (Henriksen & Vetlesen, 2001; Williams, 
Dawson & Kristjanson, 2008). I Williams et al. (2008) studie framkommer det 
däremot att vistelsen av att vårdas på en öppen avdelning oftast innebär en tid 
med negativa känslor, som tristess, oro och rädsla, men även tankar om döden kan 
förekomma (ibid). Situationer som kan framkalla negativa känslor hos patienten 
är exempelvis avdelningens olika rutiner, vilket innebär att sova i en säng som 
inte är ens egen och även underordna sig någon annans beslut (Lee, Low & 
Twinn, 2007). De patienter som har svårt att acceptera att de är i behov av hjälp 
från andra, kan också ha svårt att ta emot den hjälp som personalen erbjuder. 
Något som skapar stora problem då det krävs ett samarbete mellan patient och 
personal för att patienten ska kunna återhämta sig så bra som möjligt (Lee et al., 
2007). Walker, Brooksby, McInery och Taylor (1998) fann att patienterna 
uppskattade ett trevligt välkomnande vid ankomsten till avdelningen, vidare 
uppskattades det om det var stillsamt och tyst på avdelningen (ibid). Familj och 
anhöriga har också stor betydelse för patientens välmående i en okänd miljö 
(Williams et al., 2008). Engström och Söderberg (2007) menar att familjen kan ge 
ett vitalt stöd då det kan ge en känsla av trygghet och välbefinnande till 
patienterna. Närstående ger även patienterna möjligheter att hålla sig uppdaterad 
om vad som händer utanför sjukhuset. Skulle en patient sakna besök från 
närstående eller vänner upplever de ofta en känsla av ensamhet och rädsla (ibid). 
Ensamheten är dock subjektiv och är olika från person till person och den brukar 
oftast uppkomma när patienten kommer till insikt om vad som tagits ifrån dem, 
exempelvis frihet och ansvar (Karnick, 2005). I en studie av Hupcey (2001) 
framkom det att det inte är antalet besökare som är viktigt för patienten, utan vem 
det är som kommer dit. I brist på anhöriga räcker ofta personalens närvaro, men 
det mest betydelsefulla är när barn eller make/maka kommer på besök (ibid). 
Nightingale (1890) menade redan på sin tid att en bra vårdmiljö kunde främja 
tillfrisknandet hos patienten. Nightingale betonade faktorer som frisk luft, 
näringsrik kost och att rummet som de sjuka vårdades i var ljust och luftigt. 
Vidare menade hon att varje patient hade rätt till att kunna välja mellan avskildhet 
eller att umgås med andra patienter (ibid). 
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Isoleringsvård vid smittsam sjukdom/infektionskänslighet 
Om en patient har en sjukdom som är mycket smittsam, så kallad smittfarlig 
sjukdom, ska patienten vid vård på sjukhus, isoleringsvårdas för att förhindra att 
andra personer i omgivningen utsätts för smitta (Tegnell & Carlsson, 2006). 
Enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) ska en person som blivit smittad av en 
smittfarlig sjukdom vårdas i ett isoleringsrum (ibid). Även de patienter som tror 
sig ha blivit infekterade av smittfarliga sjukdomar har skyldighet att kontakta 
läkare för utredning. Tillfällen då det kan bli aktuellt med isoleringsvård är om 
patienten insjuknat med feber eller blödningar efter en utlandsvistelse. Patienten 
bör även temporärt isoleras om de har vårdats på ett sjukhus utanför Nordens 
gränser de senaste sex månaderna. Isoleringen får hävas först när tagna prover har 
visat att smitta inte förekommer (Tegnell & Carlsson, 2006). Ifall en patient ska 
isoleringsvårdas får det pågå i högst tre månader (Smittskyddslagen SFS 
2004:168). Tegnell och Carlsson (2006) skriver att under tiden som 
isoleringsvården pågår måste vårdpersonalen lyssna och ge det stöd som patienten 
efterfrågar och behöver (ibid). Patienten ska även få möjlighet till sysselsättning 
med hänsyn till dess ålder och intresse. Patienten har även rätt att vistas utomhus 
en timme varje dag, men även att kunna ringa telefonsamtal, ta emot brev och 
även besök om syftet med isoleringen inte avlägsnas. Isoleringsvården ska således 
anpassas efter individen för att patienten ska känna sig trygg och säker (ibid). För 
att patienten ska få en säker och trygg vård är det enligt Bellamy (2008) viktigt 
med ett bra självförtroende och hög kompetens hos personalen för att det ska 
kunna uppstå en bra vårdsituation mellan patient och personal i samband med 
isoleringsvård. Isoleringsvård kan upplevas som en psykisk påfrestning eftersom 
patienten skärmas av från inte bara sina anhöriga, utan även från personalen och 
även sina medpatienter (Gammon, 1998). Stelfox, Bates och Redelmeier (2003) 
menar att personalen tycker sig kunna urskilja ett större missnöje hos dem som är 
isoleringsvårdas än hos de som vårdas på en öppen avdelning. Detta beror 
troligtvis på att de inte får besök av personalen lika ofta jämfört med dem som 
vårdas på en flersal, trots att dessa patienter ofta är sjukare och kräver mer 
omvårdnad. Det är även större risk att dessa patienter råkar ut för något oväntat 
som är relaterat till deras grundsjukdom (ibid). Knowles (1993) skriver att 
personalen upplever det svårt att bedöma dessa patienters behov och önskemål 
eftersom de inte träffar dem ute på avdelningen som andra patienter. Samtidigt 
skriver Evans et al. (2003) att vårdpersonalen väljer att inte gå in till 
isoleringsvårdare patienter lika ofta jämfört med de patienter som vårdas i en 
flersal, på grund av rädslan att sprida den isoleringsvårdade personens smitta 
vidare. Enligt Kirkland och Weinstein (1999) har det visat sig att personalen är 
mer noggrann med handhygienen efter mötet med isoleringsvårdade patienter än 
före, trots att de basala hygienrutinerna ska göras såväl före som efter mötet. 
Detta skapar misstankar om att personalen är mer fokuserad på att skydda sig 
själva än att förhindra eventuell smittspridning (ibid). Detta bekräftas i en studie 
av O’Boyle, Robertson och Secor-Turner (2006) att vårdpersonalen känner en oro 
och rädsla på grund av bristande kunskap om hur de ska skydda sig själva, vilket 
bidrar till att personalen väljer att inte gå in till isoleringsvårdade patienter lika 
ofta (ibid). Samtidigt visar Knowles (1993) studie att personalen undviker att gå 
in till en patient som är nedstämd och uppvisar tecken till oro och ångest på grund 
av att deras kunskaper kring bemötandet av dessa patienter inte är tillräcklig, 
vilket kan påverka patienten. För att begränsa detta har personalen uttryckt 
önskemål om möjligheten till intern utbildning kring mötet med isoleringsvårdade 
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patienter, för att kunna ge dem ett bättre bemötande under tiden i isoleringsvården 
(Knowles, 1993).  

Isoleringsrummets utformning 
Enligt Tegnell och Carlsson (2006) skiljer sig utformning av isoleringsrummen 
sig åt beroende på vilket sjukhus och avdelning patienten befinner sig på. Ett 
isoleringsrum ska vara praktiskt och enkelt att rengöra, därför har ingen större 
tyngd lagts på inredning eller på att göra rummet trivsamt. Rummet är enbart 
avsett för en patient åt gången och är anslutet till ett annat rum som fungerar som 
ett förrum eller sluss (ibid). I både förrummet och slussen förvaras 
skyddsutrustning såsom handskar, munskydd och förkläden och är till för att 
användas av både personal och besökande till patienten. Där finns även handfat 
för möjliggörande av handtvätt före och efter kontakt med den isolerade patienten 
(ibid). Slussen förhindrar att förorenad luft sprids från isoleringsrummet ut till 
övriga avdelningen men också att förorenad luft från avdelningen inte sprids in på 
isoleringsrummet, beroende på vilken patient som vårdas där. Slussen är även 
ventilerad, vilket innebär att luften i rummet sugs ut och mycket av de virus och 
bakterier som finns i luften avlägsnas (ibid). Tegnell och Carlsson (2006) skriver 
vidare att när en infektionskänslig patient vårdas i isoleringsrummet är det 
trycksatt med övertryck för att hindra att bakterier kommer in. Motsatt är det när 
en patient som kan smitta vårdas i isoleringsrummet, det är då ett undertryck som 
hindrar luften från att komma ut när någon ska in eller ut ur rummet (ibid). 

 
Patienters upplevelser i samband med sjukhusvistelse  
Genom att uppmärksamma patienters upplevelser vid sjukhusvistelse kan mycket 
vinnas, dels genom att patienten mår bättre och dels genom förkortade vårdtider 
(Pangrazio, 2003). En studie av palliativa patienter som vårdas på sjukhus visar 
att 20 % av patienterna föredrar att vistas i enkelrum under den sista tiden, jämfört 
med 68 % som föredrar att vistas i en flerbäddssal.  Resterande 12 % uppger att 
det inte gör någon skillnad vilket rum de placeras i (Pease & Finlay, 2002). Vid 
isoleringsvård kan det vara svårt för personalen att leva upp till de önskemål och 
behov som patienten har (Hanssen & Alpers, 2010). Exempelvis önskan om att få 
dela rum med andra patienter, då isoleringsvård är ett tillstånd som kräver att 
patienten hålls åtskiljd från övriga patienter (ibid). När en patient ska 
isoleringsvårdas är det viktigt att dagligen utvärdera om det är nödvändigt med 
fortsatt isolering (Kilpatrick, Prieto & Wigglesworth, 2008). Enligt 
Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan uppmärksamma patientens behov och 
ge det stöd som patienten behöver. Sjuksköterskan bör också ha förmåga att värna 
om och medverka till utveckling av de estetiska aspekterna i vårdmiljön, alltså att 
anpassa den till varje patients behov (ibid). När patienten inte kan välja mellan en 
enkelsal eller att dela rum med en annan patient kan denne uppleva psykiska 
problem (Gammon, 1999). Gammon (1999) menar vidare att om patienten får 
tydlig information angående vad isoleringsvård innebär, vad som ska hända och 
vilka förutsättningarna är för att kunna bli frisk minskar troligtvis oron. Enligt 
Socialstyrelsen (2005) är grunden i sjuksköterskans yrke att ge en god 
omvårdnad. Samtidigt skriver Kahn et al. (2006) att sjuksköterskorna har svårt att 
leva upp till detta då det ständigt sker besparingar inom vården.  Kahn et al. 
(2006) menar att detta beror på att sjuksköterskorna får mindre tid att tillgodose 
de krav eller önskemål som patienten uttrycker. Det är också av st betydelse att 



 
 

5 
 

patienten inte blir obekväm och upplever att de tar för mycket av personalens tid 
(Kahn et al., 2006). Riskerna med detta kan tänkas vara att patienterna blir 
liggandes längre utan att få hjälp, vårdtiden blir längre och att vårdkostnaderna 
kan stiga. Det är därför viktigt att med hjälp av denna studie, beskriva vad 
patienterna upplever av att vårdas i ett isoleringsrum så vårdpersonalen kan 
anpassa sitt beteende och bemöta patienterna på bästa sätt. Då kan detta 
förhoppningsvis leda till en bättre vård när insikten ökar om hur patienter i 
isoleringsvård vill bli bemötta.  
 
 
Teoretisk referensram 
Den omvårdnadsteoretiker som berörs i arbetet är Florence Nightingale (1890) 
och hennes teori beträffande miljön där patienter vårdas. Enligt Nightingale 
(1890) är det av stor betydelse att patientens upplevelser och känslor 
uppmärksammas och då inte sjukdomen som istället bör komma i andra hand.  
Hon menar att de patienter som vårdas på ett sjukhus påverkas av miljön runt 
omkring dem, vilken har en stor betydelse för om de ska kunna tillfriskna. Det är 
sjuksköterskans ansvarsområde att omgivningen runt patienten innefattande ljuset, 
luften och hygienen, är anpassat efter patientens bästa (Nightingale, 1890). I en 
studie av Gammon (1999) bekräftar han att miljön i isoleringsrummet har stor 
betydelse för patienterna. Det är vanligt förekommande att patienterna upplever 
det som skrämmande att hållas instängda i ett främmande rum (ibid). De upplever 
även att de tappar kontrollen över sina liv och snabbt blir beroende av andra 
människor (ibid). Nightingale (1980) betonar vikten av att hela tiden 
uppmärksamma patientens sinnestillstånd genom att iaktta och bemöta patienten 
utifrån dennes behov. Enligt Gammon (1999) behöver vårdpersonalen 
uppmärksamma de önskningar som framkommer när patienten ska 
isoleringsvårdas för att på så sätt underlätta vistelsen.   
 
 
SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av isoleringsvård i samband med 
smittfarlig sjukdom/infektionskänslighet ur ett patientperspektiv.   

METOD 
Metoden som valdes var en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats för att kunna beskriva patienters upplevelser. Valet av metod 
motiveras med stöd av Paulsson (2008) som menar att en kvalitativ metod inriktar 
sig på att finna personers upplevelser, förväntningar, tankar och uppfattningar.  

Urval och datainsamling  
Artikelsökningen i föreliggande studie grundade sig på Willman, Stoltz och 
Bathsevani (2006) metod, vilken delades upp i följande tre delar; identifiering av 
relevanta källor, begränsning av området för studien och slutligen utveckling av 
sökväg i databaser då de är uppbyggda på olika sätt. Till föreliggande studie 
valdes databaserna Cinahl och Medline som källor, då Cinahl innehåller artiklar 
som handlar om omvårdnad medan Medline inriktar sig både på omvårdnad och 
medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Artikelsökningen startade i Cinahl följt 
av Medline för att finna tillräckligt antal artiklar och för att uppnå ett så 
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tillförlitligt resultat som möjligt. Flertalet av de valda artiklarna fanns i båda 
databaserna och återkom i flera olika kombinationer av sökorden. De 
återkommande artiklarna valdes att endast redovisas i första sökningen och sattes 
inom parentes i efterföljande sökningar. Studiens inriktning avgränsades med 
hjälp av följande inklusionskriterier; artiklar med kvalitativ ansats som beskrev 
vuxna patienters upplevelser av att vårdas i ett isoleringsrum. För att patienterna 
skulle ha bildat sig en uppfattning om hur de kändes att vara isolerade skulle de 
ha isoleringsvårdats under minst tre dygn. Med vuxna personer menas de över 18 
år. Kraven för att artiklarna skulle kunna inkluderas i studien var att de var 
publicerade mellan 1997 och 2011, var peer-reviewed och var skrivna på 
engelska. Det gjordes ingen avgränsning till i vilket land studierna genomförts då 
det kan förväntas vara samma upplevelse att vårdas i isoleringsrum oberoende av i 
vilket land det sker. Exklusionskriterier för studien var artiklar där personer 
vårdats i ett delat isoleringsrum tillsammans med andra patienter. 
 
Sökorden som användes i artikelsökningen till studien var: patient isolation, 
experience, source isolation och qualitative studies. Under sökningens gång 
hittades ytterligare sökord som sedan använts för att utöka sökningen; attitude, 
coping, perception, hospital, patient, qualitative och qualitative research. De 
tillkomna sökorden påträffades under genomläsning av redan funna artiklar. 
Sökvägarna utvecklades sedan utifrån de olika databasernas uppbyggnad. 
Willman et al. (2006) skriver att varje databas har ett uppslagsverk för att rätt 
sökord ska hittas vid en sökning, uppslagsverken har namnet thesaurus. I Cinahl 
benämns det som subject headings, medan i Medline benämns det MeSH-termer. 
Under själva sökandet valdes först relevanta sökord ut, rätt sökord valdes sedan ut 
i respektive databas uppslagsverk. I båda databaserna kom flera alternativa sökord 
fram vid sökningen, med hjälp av dessa kunde relevanta sökord väljas ut för 
föreliggande studie. I enlighet med Willman et al. (2006) metod kombinerades 
sökorden med de booleska sökoperatorer AND och OR. Dessa två valdes för att 
begränsa sökområde och för att finna den relevanta litteraturen till denna studie. 
När AND användes mellan två sökord sökte databasen efter artiklar som innehöll 
båda sökorden medan när OR användes däremot så sökte databasen efter artiklar 
som innehöll ett av sökorden. Kombineringen av sökorden med sökoperatorerna 
gav studien ett mer hanterligt sökresultat då endast artiklar som var relevanta till 
syftet i föreliggande studie hittades. Antalet artiklar per sökning blev hanterbart 
när det understeg 75 artiklar. När sökningen ansågs vara fullständig var totalt 202 
artiklar funna, vilket följdes av urvalet som delades upp i två steg; urval ett och 
urval två. Innan artiklarna gick vidare till urval ett sorterades artiklar bort där inte 
titel överensstämde med föreliggande studies syfte. Totalt gick 66 artiklar vidare 
till urval ett. I det första urvalet lästes samtliga artiklars titel och abstrakt igenom 
gemensamt. Under urval ett uteslöts också flera artiklar om inte titel, abstrakt eller 
om något av inklusions- respektive exklusionskriterna inte stämde överens med 
föreliggande studies syfte, samt om de förekommit i tidigare sökningar, 48 
artiklar gick vidare till urval två. I nästa steg, urval två, granskades artiklarnas 
abstrakt och innehåll mer noga. Ytterligare artiklar valdes bort då de inte stämde 
överens med föreliggande studies syfte. Resterande artiklar lästes genom separat 
upprepade gånger. Därefter förde författarna diskussion kring resultatets relevans 
för studiens syfte, varpå de resterande åtta utvalda artiklarna gick vidare för 
kvalitetsgranskning enligt Willman et al. (2006) protokoll för kvalitativa artiklar, 
se bilaga 1.  
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Kvalitetsgranskning 
De utvalda åtta artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006) 
riktlinjer för att avgöra artiklarnas kvalitet, se bilaga 2. I föreliggande studie har 
protokollet justerats för att passa denna studie. ”Kommentar” valdes bort då den 
inte ansågs vara relevant för denna studie och gav inte heller ytterligare 
kvalitetshöjning till bedömningen utan snarare en större osäkerhet eftersom den 
inte kunde besvaras. Artiklarna har granskats och värderats kritiskt enligt 
Willman et al. (2006) bedömningsprotokoll. Detta protokoll valdes då det var ett 
stöd för att alla artiklarna kunde bedömas så likartat som möjligt. 
Kvalitetsgranskningen avsåg att granska bakgrunden, metoden, resultatet samt 
diskussionen. Metoden granskades med hänseende på urval, datainsamling samt 
analys. Granskningen började med att samtliga artiklar lästes genom flera gånger 
för att försäkra att innehållet hade förståtts rätt. Resultatet av bedömningen 
redovisas i bilaga 3. Bedömningen av artiklarna gjordes av båda författarna var 
för sig, sedan jämfördes resultatet för att verifiera att kvalitetsbedömningen var 
korrekt. Artiklarna graderades enligt Willman et al. (2006) med antingen hög, 
medel eller låg kvalitet genom en poängsättning av antalet Ja- eller Nej-svar enligt 
bedömningsformuläret. En procentsats räknades sedan ut och var till hjälp för att 
bedöma kvaliteten på artiklarna. Artikeln bedöms att vara av hög kvalitet om 
antalet Ja-svar var mellan 80-100 %, medelkvalitet mellan 70-79 % och låg 
kvalitet mellan 60-69 %.  Endast artiklar av hög- och medelkvalitet valdes för att 
resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Kvalitetsgranskningen resulterade 
i sju artiklar med hög kvalitet samt en artikel av medelkvalitet, se bilaga 3. 
 
Dataanalys 
Eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelser av isoleringsvård i 
samband med smittfarlig sjukdom/infektionskänslighet ur ett patientperspektiv 
valdes en innehållsanalys baserad på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 
av Krippendorffs metod för hur en kvalitativ innehållsanalys ska genomföras. 
Denna kvalitativa innehållsanalys valdes då det var en metod för att metodiskt och 
systematiskt få en giltig slutsats av det analyserade materialet. Syftet med detta 
var att få en djupare förståelse för det studerade materialet och dess betydelse 
(Downe- Wamboldt, 1992). Datan i artiklarna bearbetades sedan systematiskt i 
flera steg för att mönster och det huvudsakliga innehållet skulle kunna urskiljas. 
Syftet med detta var för att kunna förklara och gruppera de specifika fenomenen 
funna under analysen (Forsberg & Wengström, 2008). I de artiklar som innehöll 
mer än patienters upplevelser valdes endast de delar ut som handlade om 
patienters upplevelser, se exempel dataanalys, tabell 1, samt mer omfattande 
exempel på innehållsanalysen, se bilaga 4. I Graneheim och Lundmans (2004) 
tolkning av innehållsanalys ingår fem steg.  
 
I första steget identifierades meningsenheter från artiklarna, som lästes igenom 
grundligt separat, för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade om. 
Artiklarna lästes sedan genom upprepade gånger för att få en bättre förståelse och 
en helhetsbild av innehållet. Därefter följde en diskussion mellan författarna om 
innehållet för att försäkra sig om att det uppfattats rätt. Artiklarna lästes genom 
separat ytterligare en gång, de meningsbyggande enheterna som stämde överens 
med syftet markerades i texten och skrevs sedan ner i ett separat dokument. De 
olika meningsenheterna grupperades utifrån innehållet. Sedan följde en diskussion 



 
 

8 
 

kring de utvalda meningsenheterna om huruvida de överensstämde med syftet. De 
meningsenheter som valts ut efter diskussionen skrevs sedan ut i originalspråk i 
ett nytt dokument.  
 
I andra steget kondenserades meningsenheterna. Kondenseringen skedde genom 
markering av de betydelsefulla orden i meningsenheterna. Meningsenheterna 
översattes från originalspråket till svenska och kortades ner för att utvinna 
budskapet, utan att betydelsen i meningen ändras, vilket enligt Graneheim och 
Lundman (2004) är syftet med kondenseringen. 
 
I det tredje steget kodades innehållet i de kondenserade meningsenheterna. Koden 
som valdes till respektive meningsenhet stämde överens med både syftet till 
studien och kunde samtidigt beskriva innehållet. Koden fungerar även som etikett, 
den förklarar snabbt innehållet på meningsenheten. Koderna hittades genom de 
ursprungliga meningsenheterna och de kondenserade meningarna lästes genom 
upprepade gånger för att gemensamt hitta koder som stämde överens med 
innehållet. Koderna skrevs ner i samma dokument som meningsenheterna och de 
kondenserade meningsenheterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ger 
kodningen möjlighet att se betydelsen ur andra vinklar, men främst gör det 
huvudfyndet tydligare.  
 
Det fjärde steget innebar att underkategorier identifierades (Graneheim & 
Lundman, 2004). I studien gjordes detta genom att diskutera de koder som 
framkommit i föregående steg, de jämfördes med hänseende på likheter och 
skillnader i innehållet. Efter en gemensam diskussion fördes de koder med likartat 
innehåll samman, för att skapa underkategorier som var relevanta för syftet och 
dess innehåll. Underkategoriernas namn skapades utifrån innehållet i koderna. En 
underkategori ska även kunna svara på frågan ”hur” (Graneheim & Lundman, 
2004). Dessa skrevs sedan ner tillsammans med de tidigare gjorda stegen och 
fungerade som etiketter för de gemensamma koderna.  
 
I det femte steget identifierades kategorierna till föreliggande studie. Graneheim 
och Lundman (2004) menar att en kategori är grupper av innehåll med gemensam 
innebörd som kan svara på frågan ”vad”. I föreliggande studie skedde 
identifieringen av kategorierna genom att de underkategorier som framkom med 
gemensam innebörd ställdes samman efter att en gemensam diskussion 
genomförts. De bildade då en gemensam kategori, som då var relevanta för 
studiens syfte, se figur 1.   
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Tabell 1. Exempel på kondensering av bärande meningar 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Clostridium 
Difficile 
infection and 
it’s isolation 
measures 
contributed to a 
feeling of 
loneliness due 
to the lack of 
visits from 
friends and 
loved ones. 

Pacheco & 
Spyropoulos, 
2010. 

Att vara isolerad 
på grund av 
Clostridium 
Difficile bidrar 
till en känsla av 
ensamhet på 
grund av brist på 
besök. 

 

 

Mindre 
besök, 
ensamhet.  

 

 

 

Kommunikation 
med närstående. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patientens 
upplevelser av 
kommunikation  
 

For some 
participants, the 
restriction in 
access and 
egress that is 
required of 
MRSA isolation 
greatly reduced 
or modified 
opportunities 
for socializing 
and interacting 
with other 
patients. 

Ward, D 
(2000). 

Möjligheter till 
socialisering och 
kommunikation 
med andra 
patienter 
minskade 
nämnvärt när de 
sattes i isolering. 

 

Inte kunna 
umgås.  

 

 

Kommunikation 
med sina 
medpatienter. 

 
 
 

Etiskt övervägande  
Polit och Beck (2008) menar att studier som rör människor måste innehålla ett 
etiskt övervägande. Deltagare i studier har rättigheter att veta vilka för- respektive 
nackdelar de har genom att delta. Etiskt övervägande har beaktats i denna studie 
då Willman et al. (2008) bedömningsprotokoll för kvalitativa artiklar har etiskt 
resonemang som en bedömningspunkt. En strävan att alla artiklar i föreliggande 
studie har etiskt övervägande har beaktats. Alla artiklar utom en visade ett etiskt 
övervägande, dock valdes den att inkluderas då den för övrigt var av så pass hög 
kvalitet att resultatet ansågs vara tillförlitligt.  
 



 
 

10 
 

 

RESULTAT 
I analysen framkom tre kategorier; Patientens upplevelse av säkerheten, 
upplevelsen av vårdmiljön i de dagliga rutinerna samt patientens upplevelser av 
kommunikation. Dessa kategorier utgjorde de tre delar som presenterades i 
resultatet. 

 

Figur 1. Översikt över underkategorier och kategorier  

 

 
 
 
 

Patientens 
upplevelser av 

kommunikation  

Kommunikation med 
sina medpatienter 

Kommunikation med 
närstående 

Kommunikation med 
personalen 

Upplevelsen av 
vårdmiljön i de 

dagliga rutinerna 

Rummet var viktigt 
för trivseln 

Viktigt med fönster 
och utsikt 

Förströelser viktigt 
för trivseln 

De dagliga rutinerna 

Patientens 
upplevelse av 

säkerheten  
Slarv med hygien gav 
upphov till osäkerhet 

Dåligt med 
information gav 

upphov till otrygghet 
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Patientens upplevelse av säkerheten  
I samtliga studier framkom det att patienterna kände att bristen på information 
från personalen var en av de största faktorerna till varför isoleringen upplevdes 
som otrygg och osäker (Barratt, Shaban och Moyle, 2011; Campbell, 1999; 
Chung Cheng, Xue Qin och Kea Tee, 2008; Gaskill, Henderson & Fraser, 1999; 
Newton, Constable & Senior, 2001; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman, 
Sjöström Thunberg och Hellström (2009); Ward, 2010). Personalen gjorde inga 
spontana besök för att fråga hur patienten mådde utan kom enbart in på rummet 
när de skulle dela ut medicin, ta prover eller informera om kommande 
behandlingar. Detta skapade en osäkerhet hos patienten som trodde att personalen 
inte vågade komma in till dem. Patienterna trodde också att de inte fick all den 
information som de var berättigade till, att personalen visste mer om dem än de 
ville berätta (Newton et al., 2001). Fyra av patienterna upplevde bristen på 
spontana besök från personalen som den största negativa faktorn och önskade 
därför att personalen skulle ha kommit in på deras rum lite oftare (ibid). I 
förlängningen kände sig patienterna osäkra om dels sitt tillstånd men även vilka 
restriktioner som gällde för anhöriga beträffande hygien och risk för smitta, då 
tillfällena att ställa frågor till sjuksköterskan var få (Pacheco & Spyropoulos, 
2010; Ward, 2000).  
 

“Several patients reported few visitors, the lack of visitation may have 
been linked to visitors fears of contracting the infection.” (Pacheco & 
Spyropoulos, 2010, s. 169) 

 

Patienterna upplevde en osäkerhet att de inte skyddades på bästa sätt eftersom de 
hade uppmärksammat att flera i personalen slarvade med användningen av 
handskar och andra skyddskläder när de skulle in på isoleringsrummet (Pacheco 
& Spyropoulos, 2010). De trodde att deras sjukdom kunde spridas vidare till 
andra patienter när personalen inte följde hygienrutinerna vilket ledde till en 
önskan att rutinerna skulle efterföljas bättre (ibid). Chung Cheng et al. (2008) 
skrev att en patient kände sig tryggare om hon såg att personalen tog på sig 
handskar när de skulle hjälpa henne. Ifall personalen inte använde handskarna 
eller övrig skyddsutrustning påpekade hon detta och bad dem ta på sig det. Enligt 
Ward (2000) beskrev några patienter att deras närstående kände sig osäkra och 
inte vågade komma på besök, på grund av en rädsla för att själva bli smittade. 
Både patienten och anhöriga hade fått för lite information om hur smittan spreds 
och vilka hygienmässiga åtgärder som gällde för att undvika smittspridning. 
Samtliga fem intervjuade patienter kände att läkaren inte tog sig tid att förklara 
anledningen till isoleringen (ibid). Ward (2000) menade vidare att patienterna 
endast hade fått reda på att de skulle isoleras utan att veta vad provsvaren hade 
visat. Läkaren kom inte heller in på rummet tillräckligt ofta för att informera och 
hålla patienten uppdaterad om deras tillstånd och vidare behandling, vilket bidrog 
till en känsla av osäkerhet och oro. Patienterna beskrev också en oro över att de 
inte trodde att läkaren berättade allt för dem, utan tillbakahöll information om 
deras tillstånd (Ward, 2000). Skyman et al. (2009) beskrev att patienter som bar 
på en smittsam sjukdom kände sig oroliga för att de kunde smitta andra personer 
bara genom att vara ute bland andra människor, då de kände sig osäkra om hur de 
skulle skydda sig själva eller andra från att bli smittade. Patienterna menade att 
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om de hade fått mer information från början hade de vetat hur de skulle förhålla 
sig till sjukdomen och minska smittspridningen (ibid).  
 

“However, both patients and family members were concerned about 
the lack of consistency and adherence to the isolation protocol.”  
(Pacheco & Spyropoulos, 2010, s. 170)  

 

Upplevelsen av vårdmiljön i de dagliga rutinerna  
 För många patienter var det av stor betydelse att rummet de vistades i kändes 
trivsamt och hemtrevligt, utformningen av rummet var alltså av stor vikt för att 
minska känslan av att vara instängd (Gaskill et al., 1999). En patient upplevde att 
det enda hon kunde titta på i rummet förutom ett fönster, var en tavla som hängde 
på väggen. Efter några dagar i isolering upplevde hon att tavlan istället blev ett 
irritationsmoment. Hon associerade den till att vara instängd och det gjorde att 
hon till slut tyckte illa om den, således att rummet kändes instängt och något som 
hon inte kunde lämna frivilligt (ibid). En annan patient i studien av Gaskill et al. 
(1999) tyckte däremot att tavlorna på rummet påminde henne om tiden innan 
sjukhusvistelsen vilket gjorde det lättare att utstå isoleringsvården. Enligt flera 
patienter hade miljön i vårdrummet en central roll för att de skulle kunna känna 
välmående och välbefinnande (ibid). En patient som isolerades för första gången 
upplevde att ljudet från ventilationssystemet var störande och inget som han 
kunde vänja sig vid, vilket bidrog till att han kom att tycka illa om 
isoleringsrummet (Chung Cheng et al., 2008). Ljudet var mest framträdande 
nattetid när han ville sova och de övriga ljuden från avdelningen minskade. 
Många av patienterna upplevde även att ljudet var skrämmande och störande då 
de föredrog att det var lugnt och tyst (ibid).  
 

“Participant b who was isolated for the first time found the isolation 
environment to be noisy from the noise created by the air conditioning 
system.” (Chung Cheng et al., 2008, s. 20)  

                         
Patienterna uppskattade att det fanns ett fönster som de kunde titta ut genom för 
att på så sätt distrahera tankarna från sin sjukdom (Campbell, 1999; Gaskill et al., 
1999; Barratt et al., 2011). Om enbart ett fönster ut mot vårdavdelningen fanns, 
där de kunde se andra patienter och personal, gjorde det vistelsen i isoleringen 
lättare att hantera. Det skapade även ett ljus från fönstret vilket flera av 
patienterna uppskattade (Ward, 2000). 

 
“If you have got something to look at and the sun is shining, that is 
100% great... If you have got a view it does not do anyone any harm 
on their own.” (Barratt et al., 2011, s. 57)  

 
Om det fanns en teve eller radio i rummet gjorde det att dagarna i isoleringen 
kändes mer positiva (Campbell, 1999; Chung Cheng et al., 2008; Ward, 2000). 
Patienterna tyckte även det var bra om det fanns en klocka i rummet så att de 
lättare kunde planera sin dag (ibid). För de som var skyddsisolerade hjälpte det 
om de fick ha dörren på glänt så de kunde se eller höra andra personer ute i 
korridoren. Om de fick lyssna på musik som de gillade underlättade det vistelsen i 
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isoleringsrummet (Barratt et al., 2011). Enligt Chung Cheng et al. (2008) 
upplevde en patient att rummet var litet och det utgjorde ett hinder för honom då 
han skulle träna, även andra patienter upplevde att isoleringsrummet var trångt 
och för litet för att kunna röra sig obehindrat i. Gaskill et al. (1999) menade att 
många patienter upplevde det vara av stor betydelse att rummet de vistades i 
kändes trivsamt och hemtrevligt, utformningen av rummet var alltså av stor vikt 
för att minska känslan av att vara instängd. Patienterna tyckte att bristen på 
sysselsättning inne på rummet blev ett stort problem då de dagliga rutinerna inte 
gav utrymme för någon spontanitet i vardagen. Gaskill et al. (1999) menade 
vidare att en patient upplevde att om hon fick sova så mycket som möjligt slapp 
hon reflektera över hur lite det fanns att göra om dagarna, då det inte fanns 
mycket att sysselsätta sig med inne på isoleringsrummet. Trots inplanerade 
undersökningar tyckte hon ändå att sömn var den bästa tidsfördriven (ibid). Enligt 
Ward (2000) tyckte patienterna att den begränsning av utrymme som 
isoleringsrummet gav, gjorde dagarna tråkiga då det inte fanns något att 
sysselsätta sig med inne på rummet.   
 
 
Patienterna upplevde att avdelningens dagliga rutiner var viktiga för trivseln i 
isoleringsvården (Gaskill et al., 1997). Efter några dagar i isoleringsrummet hade 
en av patienterna uppmärksammat att maten serverades vid samma tid varje dag. 
Hemma åt patienten när han blev hungrig och inte efter hur mycket klockan var 
(ibid). Gaskill et al. (1997) menar vidare att patienten upplevde att det var svårt att 
behöva äta vid samma tid varje dag och inte då han kände hunger, vilket ledde till 
en önskan att få slippa hållas isolerad. En patient upplevde att de dagliga rutinerna 
var tråkiga och något som hon helst hade sluppit. Hon trodde att om hon slapp 
göra dem så skulle tiden i isoleringen bli roligare och lättare att uthärda (ibid). 
Enligt Ward (2000) tyckte flera patienter att de dagliga rutinerna skapade något 
som de kunde se fram emot och sysselsätta sig med jämfört med den annars 
händelselösa dagen.  

 

”It was also felt that meal times provided activity  
 in an otherwise monotonous day.”(Ward, 2000, s. 7) 

 
 
Patientens upplevelser av kommunikation 
Patienterna upplevde bristen på kommunikation med såväl personal, sina 
närstående och övriga patienter på avdelningen som en stor negativ del av att vara 
isolerad (Barratt et al., 2011; Campbell, 1999; Chung Cheng et al., 2008; Gaskill 
et al., 1999; Newton et al., 2001; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 
2009; Ward, 2010).  Några patienter saknade kontakten och kunna kommunicera 
med de andra patienterna på grund av att de inte fick lämna sitt rum, vilket var en 
konsekvens av att vara isolerad (Barratt et al., 2011; Campbell, 1999; Chung 
Cheng et al., 2008; Gaskill et al., 1999; Newton et al., 2001; Pacheco & 
Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2009; Ward, 2010). Barratt et al. (2011) 
skriver att patienterna kände sig instängda men också frustrerade då 
smittisoleringen innebar att de inte kunde lämna sitt rum. Patienterna upplevde att 
de snabbt blev avskärmade från omvärlden och saknade kontakten med andra 
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patienter, närstående och personal (Barrat et al., 2011). Ward (2000) bekräftar 
med sin studie patienternas upplevelse av att de var tvungna att hålla sig på 
avstånd från övriga patienter och personal på avdelningen. Vidare beskrev 
patienterna att de kände sig frihetsberövade då de inte fick lov att lämna sitt rum, 
men även bestraffade när de inte fick träffa de andra patienterna (ibid).  
 

“Participants also expressed frustration that being restricted to their 
room limited their independence” (Barratt et al., 2011, s. 57).  

 
Två patienter beskrev att deras närstående fick mer frihet när de kom på besök, 
det var mindre begränsningar vad gällde besökstider och hur länge de kunde 
stanna eftersom de inte behövde ta hänsyn till någon annan patient på rummet 
(Newton et al., 2001). Med tillgång till telefon gavs patienterna större möjlighet 
att hålla kontakt med närstående. Telefonen var även lämplig för patienter vars 
anhöriga inte orkade eller kunde komma på besök (Chung Cheng et al., 2008; 
Ward, 2000). De patienter som fick besök av släkt och vänner kände sig mindre 
ensamma och uttråkade, vilket gjorde att det blev lättare att uthärda tiden i 
isoleringsrummet (ibid). När patienterna isoleringsvårdas upplevde de att de 
förlorade kontakten med flera närstående, vilket gjorde att de kände sig övergivna 
och ensamma (Pacheco & Spyropoulos, 2010). En patient upplevde att det värsta 
med att hållas isolerad var att han inte kunde prata med sin fru när han steg upp på 
morgonen vilket gjorde tiden i isoleringen mer påfrestande, eftersom detta var 
något som han brukade göra dagligen när han var hemma (ibid). Enligt Ward 
(2000) beskrev en patient tiden i isoleringen som att hon blev instängd i ett rum 
och att hon hölls borta från de andra patienterna. Detta var för henne en 
traumatisk upplevelse och något som hon helst ville glömma så fort som möjligt. 
Enligt Chung Cheng et al. (2008); Pacheco och Spyropoulos (2010) samt Ward, 
(2000) var det flera patienter som tyckte det värsta med isoleringen var att de inte 
fick tillräckligt med besök, vilket ledde till att de kände sig bortglömda och 
ensamma. Gaskill et al. (1999) skriver att när besöken av närstående var få 
upplevdes personalens närvaro som ännu mer betydelsefull. Vid de tillfällen som 
personalen kom in till patienten, upplevdes besöken ibland ändå som negativa. En 
patient tyckte att personalen som kom in på isoleringsrummet såg likadana ut, och 
hade därför svårt att urskilja vem som var vem. Ingen urskiljde sig från mängden 
då de hade likadana kläder men även saknade namnskyltar. Patienten upplevde 
även att det blev opersonligt då personalen inte bar några smycken (ibid). 
 

 “In a situation in which the nature of the diagnosis and medical 
treatment frequently compromises the patient’s emotional wellbeing, 
the removal of the personal identifiers such as jewellery, name tags 
and other colours and styles of clothing  might exacerbate a sense of 
alones or abandonment.” (Gaskill et al., 1999, s. 697) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Valet av metod som användes i litteraturstudien var av kvalitativ ansats då syftet 
var att beskriva upplevelser av isoleringsvård i samband med smittfarlig 
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sjukdom/infektionskänslighet ur ett patientperspektiv. Resultatet kan ha påverkats 
negativt då kvantitativa artiklar exkluderades från studien eftersom en del av 
materialet möjligt kan ha gått förlorat då. Enligt Willman et al. (2006) innehåller 
kvantitativa artiklar i motsats till kvalitativa artiklar mer statistiskt material 
baserat på ett större antal deltagare, vilket möjligen hade kunnat styrka resultatet 
ytterligare (ibid).Tanken på en empirisk studie övervägdes, dock efter diskussion 
mellan författarna valdes istället att en litteraturstudie skulle genomföras. 
Fördelen med att göra en litteraturstudie är möjligheten att undersöka befintlig 
forskning kring ämnet. Ytterligare fördel kan vara möjligheten att grunda studien 
på flera andra studiers data som är grundad på empiri i jämförelse med vad som 
kan göras med en empirisk studie, i relation till den tid som fanns till förfogande.  
Artikelsökningen skedde i flera databaser, vilket enligt Willman et al. (2006) 
leder till en större mängd artiklar samt att ett snedvridet urval kan undvikas. 
Föreliggande studie undersöker upplevelser hos patienter som isoleringsvårdas 
och därför valdes databaserna Cinahl och Medline, för att finna artiklar som 
behandlar studiens syfte (ibid). Alla artiklarna är peer-reviewed, vilket var en av 
inklustionskriterierna, detta gör resultatet mer tillförlitligt och trovärdigt och ses 
som en styrka i föreliggande studie. Med peer-reviewed menar Willman et al. 
(2006) att artiklarna är granskade av forskare inom området före studien 
publicerades (ibid). Sökningen började i Cinahl och utökades senare till Medline 
då antalet funna artiklar i Cinahl var begränsat. När tidigare funna artiklar 
återkom senare i sökprocessen kunde en datamättnad konstateras. Sökorden som 
valdes kändes relevanta för syftet i denna studie. Ytterligare sökord kunde ha 
inkluderats, såsom: nurse, relatives och adherence. Om dessa sökord hade valts 
att inkluderas hade kanske sökningen resulterat i ett bredare område med fler 
artiklar och påverkat resultatet. Dessa sökord framkom vid granskning av 
innehållet i artiklar, de valdes dock inte att inkluderas. Detta kan dock ses som en 
brist, då ett antal relevanta artiklar kan ha förbisetts och inte inkluderats. 
Sökorden qualitative och qualitative studies finns med för att begränsa sökningen 
och göra sökresultatet mer lätthanterligt genom att endast välja ut artiklar med 
kvalitativ ansats, detta kan dock ha påverkat sökresultatet då artiklar med relevant 
syfte kan ha missats. Tidsintervallet för artikelsökningen var först begränsad till år 
2005 för att endast få resultatet av den senaste forskningen. Efterhand som 
sökningen fortlöpte, visade det sig att tidsramen var för snäv och tillräckligt med 
artiklar kunde således inte hittas. Sökningen utökades till år 1997 för att få fram 
fler artiklar och således öka mängden artiklar med upplevelseperspektiv. Risker 
med att använda artiklar från år 1997 kan ha påverkat resultatet är att det möjligen 
kan ha skett en förändring i rutinerna vid isolering sedan dess. Detta ansågs dock 
vara försumbart då föreliggande studie endast undersöker patienters upplevelse av 
isoleringsvård. Språket i artiklarna avgränsades först till engelska och svenska då 
dessa språk behärskades av författarna. Då inga artiklar hittades skrivna på 
svenska valdes detta senare bort i inklusionskriterierna för artikelsökningen. I 
artikelsökningen i denna studie anträffades flera artiklar i båda databaserna. Enligt 
Polit och Beck (2008) kan återkommandet av artiklar tyda på en datamättnad där 
fortsatt sökning inte resulterar i mer ny data.  
 
I artiklarna som resultatet är baserat på har samtliga forskare valt att göra 
intervjuer med personer som varit inlagda på sjukhus och i isoleringsrum under en 
viss tid. Tiden på isoleringsrummet varierar mellan studierna men har gemensamt 
att tiden måste ha uppgått till mer än tre dagar. Inga restriktioner sattes upp vad 
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gällande ursprungsland för inkluderade artiklar. Studierna i de valda artiklarna 
härstammade från följande länder: Australien (2st), Canada (1st), Singapore (1st), 
Storbritannien (4st) och Sverige (1st). Den geografiska spridningen av artiklarnas 
ursprung kan ha påverkat resultatet eftersom isoleringsrutinerna ser olika ut i 
olika länder. Enligt Colombo och Tapay (2004) finns det skillnader mellan 
länders sjukvårdssystem. Skillnaderna mellan de olika länderna kan ha påverkat 
hur personerna uppfattar isoleringen på ett sjukhus. Hoffman och Paradise (2008) 
skriver att i USA finns det hälsoförsäkringsprogram, vilka finansieras både privat 
och statligt. Colombo och Tapay (2004) skriver att staten står för 44 procent av 
kostnaden och resten finansieras av den privata sektorn, här ingår både 
direktbetalning och försäkring. Australien har till skillnad från USA ett annat 
sjukvårdssystem, de permanent bofasta får ta del av sjukvården, det förekommer 
även att delar av befolkningen har privata sjukvårdsförsäkringar. I flertalet länder 
i Europa finns ett sjukvårdssystem som ger befolkningen tillgång till allmän 
sjukvård, exempelvis Sverige och Storbritannien (ibid). Finansieringen av 
sjukvårdssystemen sker företrädesvis genom skatter i Australien, så även i 
nämnda länder i Europa (Colombo & Tapay 2004). I jämförelse med Australien 
och Europa, där invånarna har tillgång till vård med lägre avgifter, har USA högre 
individuella avgifter. I USA med sjukvård baserad på inkomst kan upplevelsen av 
isolering påverkas då inte alla har tillgång till samma kvalitet på vården, 
behandling och resurser vid sjukhusvård. Rutiner kan också skilja sig länderna 
emellan, vilket också ska tas i åtanke. De flesta artiklar härstammar dock från 
länder med liknande sjukvårdssystem med allmän sjukvård, så resultatet bör 
därför inte påverkas i så stor utsträckning (ibid). Efter diskussion författarna 
emellan kring huruvida isoleringsrutiner skiljer sig åt i olika länder och kulturer, 
valdes dock att förbise de små skillnader som eventuellt kan finnas. Olika 
sjukdomar och behandlingar togs upp i artiklarna vilket kunde ha påverkat 
resultatet negativt då sjukdomens natur kan ha påverkat upplevelsen av 
isoleringen och därför fanns en misstanke att resultatet kan ha påverkats.  
 
Artiklarnas kvalitet bedömdes med stöd av en modifierad version av Willman et 
al. (2006) bedömningsprotokoll för kvalitativa artiklar. Förmodligen gav 
modifieringen av protokollet en mer trovärdig kvalitetsbedömning då 
”kommentarer” inte valdes med då det inte hade bidragit ytterligare till 
bedömningen och inte var förenligt med varken studiens syfte eller innehållet i 
artiklarna. Protokollet i bilaga 2 användes vid kvalitetsbedömningen av artiklarna 
och valdes för att det ger en god överblick samt ha relevanta frågor för att kunna 
bedöma artiklarna. Willman et al. (2006) bedömningsprotokoll valdes till 
föreliggande studie då den är anpassad efter kvalitativa artiklar och bedöms . Vid 
kvalitetsbedömning av artiklar kan svaret på frågorna variera, beroende på hur 
granskaren tolkar dem och således kan kvaliteten på artikeln påverkas. Endast 
artiklar av hög- samt medelkvalitet valdes att inkluderas i studien. Artiklar av hög 
kvalitet är ett logiskt samt strategiskt val medan artiklar av medelkvalitet togs 
med för att öka datamängden i studien då de hade bra och relevant innehåll för 
studiens syfte. Artiklar av låg kvalitet uteslöts från studien på grund av sin låga 
trovärdighet (Forsberg & Wengström 2008). Resultatet av bedömningen visade att 
sju av åtta artiklar var av hög kvalitet och en artikel var av medelkvalitet. I 
samtliga artiklar framkom en tydligt redovisad resultatdel, förutom artikeln 
skriven av Campbell (1999), där resultatet hade rubriken diskussion. Trots detta 
bedömdes artikeln vara av så hög kvalitet att den kunde användas då resultatet 
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besvarade syftet i föreliggande studie väl. Artikeln skriven av Newton et al. 
(2001) innehöll inget etiskt resonemang men var för övrigt av så pass hög kvalitet 
att dess resultat ansågs vara tillförlitligt och kunde användas i denna studie. 
Forsberg och Wengström (2008) menar att ett etiskt övervägande bör genomföras 
vid urvalet till litteraturstudier. Forsberg och Wengström (2008) menar vidare att 
det är viktigt att välja studier som har tillstånd från en etisk kommitté alternativt 
noggrant fört en diskussion kring etiskt resonemang. Polit och Beck (2008) 
hävdar att när forskning kring och runt människor genomförs måste forskarna 
iaktta försiktighet. Deltagarna ska skyddas från att komma till skada, deras 
integritet ska bistås. Deltagarna ska vidare vara informerade om eventuella risker, 
vilka avsikter studien har samt att deras självbestämmanderätt ska beaktas (ibid).   
  
Dataanalysen gjordes med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
Krippendorffs analysmodell för intervjustudier. Denna analysmodell valdes då 
artiklarna i föreliggande studie baserades på intervjuer. Den var även lämplig då 
den är lätt att förstå samtidigt som den ger en tydlig och klar bild av 
analysförfarandets gång. Graneheim och Lundmans tolkning har inte följts fullt 
ut, det som avviker i denna studie är att inte tema valts att användas i analysen. 
Den valdes framför exempelvis Burnards innehållsanalys, då den upplevdes 
lämplig med sin tydliga uppbyggnad och beskrivning, vilket var ett stöd för att 
urskilja ett mönster i artiklarnas innehåll. De nyckelfynd som gjordes vid 
dataanalysen kan vid översättning till svenska ha förvrängts omedvetet varpå 
innebörd och resultat blivit påverkat på grund av författarnas språkliga brister. För 
att försöka undvika misstolkning och således en felaktig översättning användes 
lexikon under översättningen.  
 

Resultatdiskussion 
I resultatet i föreliggande studie framkommer det att flertalet patienter upplever 
att vårdmiljön har en stor betydelse för hur isoleringsvården upplevs. Möjligheten 
att kunna titta ut genom ett fönster, ha tillgång till olika typer av förströelser samt 
hur rummet ser ut är faktorer som påverkar upplevelsen. Genom att kunna titta ut 
genom ett fönster hjälper patienterna att skingra sina tankar från att vara instängda 
och sjuka. Patienterna tenderar att fördriva tiden med att sova eller att titta på teve 
för att dagarna ska passera snabbare. Nightingales (1890) teori betonar vikten av 
vårdmiljön där patienten vårdas, vilket stämmer väl överens med vad Gammon 
(1999) kommer fram till i sin studie. Gammon (1999) menar att miljön där 
patienterna vårdas i är betydelsefull för att då undvika ett sämre sinnestillstånd 
och att de som isoleringsvårdas löper större risk att må dåligt på grund av miljön 
jämfört med dem som vårdas på en flersal. I resultatet framkommer det även att 
patienterna upplever att ljuden inne på isoleringsrummet är störande, det är även 
svårt att vänja sig vid ljuden från exempelvis ventilationssystemet. Knowles 
(1993) bekräftar i sin studie att bullriga ljud på avdelningen leder till att patienten 
upplever att de blir störda i sin vardag. Enligt Gammon (1999) behöver 
vårdpersonalen uppmärksamma de önskemål som framkommer när patienten ska 
isoleras för att på så sätt underlätta isoleringsvården. Resultatet i föreliggande 
studie visar även att de som har någon form av förströelse såsom telefon eller teve 
upplever att det är lättare att isoleringsvårdas än de som är utan några förströelser. 
Gammon (1999) bekräftar detta i sin studie att det blir lättare att bortse från sina 
negativa känslor om det finns en teve som kan distrahera deras tankar från sin 
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sjukdom.  Det framkommer även i resultatet att en patient upplever att sömn är 
den bästa tidsfördriven för då behöver hon inte reflektera över hur lite det finns att 
sysselsätta sig med på rummet. Enligt Tegnell och Carlsson (2006) ska den person 
som isoleringsvårdas erbjudas sysselsättning efter ålder och intressen för att på så 
sätt minimera eventuella negativa känslor.   
 
I resultatet framkommer det att patienterna upplever att de inte får tillräckligt med 
information från vårdpersonalen, vilket leder till en ovisshet kring anledningen till 
varför de isoleringsvårdas och vilka risker som finns med att bära på en sjukdom. 
Detta bekräftar Gammon (1998) som menar att isoleringsvårdade patienter känner 
en osäkerhet över den situation som de befinner sig i. Gammon (1998) menar att 
när personalen inte kan svara på eventuella frågor leder det till en osäkerhet hos 
patienten men kan även leda till ångest.  Kahn et al. (2006) visar i sin studie att 
personalen har dåliga kunskaper i patientens verkliga behov av information. I 
föreliggande studie framkommer det att sjuksköterskan har möjlighet att motverka 
de negativa upplevelser som patienten känner i samband med isoleringsvård, 
genom att erbjuda tätare besök med möjlighet till längre samtal för att patienten 
ska kunna inhämta den information som behövs för att känna sig lugn och trygg. 
Det framkommer i Tegnell och Carlssons (2006) studie att vårdpersonalen har en 
skyldighet att ge det stöd och information som patienten är i behov av och 
efterfrågar.  
 

I resultatet framkommer det att de patienter som får besök av sina anhöriga har 
lättare att uthärda isoleringsvården jämfört med de patienter som inte får besök. 
När patienterna inte får besök leder det till att de känner sig ensamma och 
bortglömda. Hupcey (2001) bekräftar detta i sin studie vad som framkommer i 
resultatet, att kontakten med anhöriga var viktig, däremot är inte antalet besökare 
det viktigaste utan snarare vem det är som besöker dem. Studiens resultat visar 
även på positiva upplevelser såsom att de som isoleringsvårdas inte behöver ta 
hänsyn till eventuella besökstider. De upplever att deras anhöriga får mer frihet då 
de kan stanna längre utöver besökstiden eftersom ingen hänsyn behöver tas till 
andra patienter. Lislerud Smebye (2005) skriver att människor behöver den 
fysiska kontakten för att kunna må bra och känna välbefinnande. Vid isolering 
utsätts människan för både ensamhet och instängdhet (ibid). Pågår isoleringen 
under en längre tid innebär det för den isoleringsvårdade att den sociala kontakten 
med omvärlden blir lidande, såväl som att det kan leda till en försämrad 
självkänsla (ibid). Lislerud Smebye (2005) menar vidare att den psykiska hälsan 
är beroende av att självständigt kunna välja mellan ensamhet eller umgänge.  
 
 
I resultatet framkommer det även att bristen på besök från vårdpersonalen leder 
till att patienterna känner sig bortglömda. Detta styrks i studien av Newton et al. 
(2001) som menar att det finns en önskan hos isoleringsvårdade patienter, att 
vårdpersonalen kommer in på deras rum lite oftare. Lislerud Smebye (2005) 
menar att detta påverkar patienten mer negativt och ger upphov till en mindre 
hälsofrämjande vårdsituation jämfört med om isoleringsvården var frivillig. Det 
framkommer i resultatet att personalen sällan gör spontana besök hos den som 
isoleringsvårdas. Detta skapar en osäkerhet hos patienten och en önskan om att 
personalen faktiskt kommer in på deras rum oftare (Lislerud Smebye, 2005). 
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Stelfox, Bates och Redelmeier (2003) menar att personalen tycker sig kunna 
urskilja ett större missnöje hos dem som isoleringsvårdas än hos dem som vårdas 
på en öppen avdelning. De tror att detta beror på att patienterna inte får besök av 
personalen lika ofta jämfört med dem som vårdas på en flersal, trots att dessa 
patienter ofta är sjukare och kräver mer omvårdnad. Det är även större risk att 
dessa patienter råkar ut för något oväntat som är relaterat till deras grundsjukdom 
(ibid). Knowles (1993) skriver att personalen upplever det svårt att bedöma dessa 
patienters behov och önskemål eftersom de inte träffar dem ute på avdelningen 
som andra patienter. Samtidigt skriver Evans et al. (2003) att vårdpersonalen 
väljer att inte gå in till isoleringsvårdare patienter lika ofta jämfört med de 
patienter som vårdas i en flersal, på grund av rädslan att sprida den 
isoleringsvårdade personens smitta vidare. Hupcey (2001) menar att om 
närstående inte har möjlighet att komma på besök gör det sjuksköterskans besök 
ännu viktigare. Denna kontakt, att få prata och umgås korta stunder, är tillräcklig 
för att patienten ska känna sig uppskattad och ihågkommen (ibid). Socialstyrelsen 
(2005) skriver att sjuksköterskan har skyldighet att uppmärksamma patienternas 
önskemål och behov samt att ge information om deras tillstånd. Enligt Tegnell 
och Carlson (2006) sker det stora strukturförändringar inom vården, vilket gör att 
personalstyrkan minskar på sjukhusen men även att det blir färre enkelrum och att 
fler patienter vårdas tillsammans. Knowles (1993) menar att besparingarna leder 
till att sjuksköterskan känner sig stressad eftersom de får fler patienter att ta hand 
om. Detta leder även till att mindre tid kan spenderas på varje patient (ibid). 
Knowles (1993) menar vidare att patienterna inte bara upplever isoleringen som 
psykiskt påfrestande utan även att sjuksköterskan inte kommer in på rummet så 
ofta som patienterna önskar. 
 
Studiens resultat visar att patienterna känner en osäkerhet när personalen slarvar 
med hygienrutinerna innan de kommer in på deras rum. Tegnell och Carlsson 
(2006) bekräftar betydelsen av noggrann handtvätt. De menar att om personalen 
slarvar med handhygienen drabbar det i slutänden patienten som då kan ådra sig 
ytterligare sjukdomar. Det framkommer även i resultatet att patienterna känner sig 
tryggare när de ser att personalen använder sig av korrekt handtvätt och den 
skyddsutrustning som är avsedd när personalen ska in på deras rum. Kirkland och 
Weinstein (1999) menar i sin studie att personalen är noga med handtvätten efter 
att de varit inne hos den isoleringsvårdade än innan, vilket de hävdar beror på att 
personalen är mer fokuserad på att skydda sig själva från smittan än att skydda 
patienten. I en studie av O’Boyle, Robertson och Secor-Turner (2006) framgår det 
att vårdpersonalen upplever en rädsla att bli smittade på grund av bristande 
kunskaper i hur de ska skydda sig själva för at undvika eventuella sjukdomar.  
 

SLUTSATS 
Resultatet visar att patienter, oberoende på vilka grunder, upplever 
isoleringsvården som mer psykiskt påfrestande än sjukvård på en öppen 
avdelning. I föreliggande studie framkom det att patienterna kan känna sig 
ensamma. Ensamheten beror ofta på att de inte har samma möjlighet att umgås 
med sina anhöriga som de kunnat tidigare. När besöken är få och personalen 
undviker att komma in på rummet förutom när det är ytterst nödvändigt, gör det 
att patienterna kan känna sig bortglömda. Att isoleras behöver inte bara vara 
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negativt utan för några patienter kan det upplevas som behagligt då de slipper dela 
rum med andra patienter. När patienten får ett eget utrymme gör det att personalen 
som kommer in på rummet uppmärksammar enbart dem. Då det finns få studier 
som beskriver upplevelser av isoleringsvård, behövs det vidare forskning så att 
vårdpersonalen får förståelse för hur de bäst kan bemöta patienter i isoleringsvård.    
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Bilaga 1 Artikelsökning i respektive databas, Cinahl och Medline 1(2) 
Artikelsökning i respektive databas, Cinahl och Medline. Siffror inom parentes är artiklar som redan valts i tidigare sökningar.  
Cinahl 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Artiklar för analys 

Patient Isolation 1134 0   

Experience* 132280 0   

Patient Isolation AND Experience* 68 6 4 4 

Source isolation 19 7 5 (3) 

Qualitative studies 48698 0   

Patient isolation AND qualitative studies 29 24 20 4(4) 

Attitude 57259 0   

Coping 18818 0   

Perception 32630 0   

Experience OR Attitude OR Coping OR Perception 197056 0   

Patient Isolation OR source isolation  1084 0   

Qualitative Studies OR qualitative 54358 0   

Experience* OR Attitude OR Coping OR Perception AND Patient Isolation OR source 
isolation AND Qualitative Studies OR qualitative 

19 15 10 (7) 
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Bilaga 1 Artikelsökning i respektive databas, Cinahl och Medline 2(2) 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Artiklar för analys 

Patient isolation 1915 0   

Experience* 288056 0   

Patient Isolation AND Experience 115 0   

Infection 590629 0   

Patient isolation  AND Experience AND infection 55 10 6 (3) 

Attitude 167014 0   

Coping 24521 0   

Perception 193845 0   

Experience OR Attitude OR Coping OR Perception 630015 0   

Experience OR Attitude OR Coping OR Perception AND patient isolation  231 0   

Hospital 1926038 0   

Experience OR Attitude OR Coping OR Perception AND patient isolation AND Hospital 139 0   

Patient 1276404 0   

Experience OR Attitude OR Coping OR Perception AND patient isolation AND Hospital 
AND Patient 

139 0   

Qualitative OR Qualitative Research 86792 0   

Experience OR Attitude OR Coping OR Perception AND patient isolation AND Hospital 
AND Patient AND qualitative OR Qualitative Research 

12 4 3 2(1) 
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Bilaga 2: Bedömningsformulär för kvalitetsbedömning av kvalitativa 
artiklar enligt Willman et al. (2006) 
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 Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av artiklar. 1(3) 

Författare, år 
och land 

Titel Syfte Metod Resultat Bedömning 

Skyman, E., 
Sjöström 
Thunberg, H. & 
Hellström, L. 
(2009). Sverige. 

Patients’experiences of 
being infected with 
MRSA at a hospital 
and subsequently source 
isolated. 

Att få kunskap om patienters 
upplevelse av att ha drabbats 
av MRSA på sjukhus och 
därefter blivit isolerade på en 
infektions-klinik. 

Kvalitativ metod. Djup-
intervjuer med 6 
deltagare.  

Patienterna kände sig 
instängda och kränkta av att 
vara isolerade. 

Hög kvalitet. 

Barratt, B., 
Shaban, R. & 
Moyle, W. 
(2011). Australien. 

Behind barriers: patients’ 
perceptions of source 
isolation for 
Methicillin‑resistant 
Staphylo-coccus 
aureus (MRSA). 
 

Att utforska patienternas 
upplevelse av att vara 
isolerade för MRSA på ett 
stort sjukhus i Nya Zeeland.  

Kvalitativ metod. 
Fenomenologiska 
intervjuer med 10 
deltagare.    

Patienterna tyckte det var 
skönt med ett eget rum där de 
fick ha sin privata svär men 
att det kunde kännas ensamt.  

Hög kvalitet.  

Campbell, T. 
(1999) England. 

Feelings of oncology 
patients about 
being nursed in protective 
isolation 
as a consequence of 
cancer chemotherapy 
treatment. 
 

Att beskriva upplevelsen hos 
cancerpatienter som vårdats i 
isolering till följd av 
cytostatikabehandling.  
 
 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 5 deltagare. 

Patienterna kände sig väl 
informerade och tyckte att 
isoleringen var något som de 
var tvungna att gå igenom för 
att kunna bli friska. De kände 
sig ensamma men miljön 
runtomkring var viktig då det 
fanns en tv eller telefon för 
att kunna fördriva tiden.     

Hög kvalitet. 
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Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av artiklar. 2(3) 

Författare, år 
och land 

Titel Syfte Metod Resultat Bedömning 

Chung Cheng, H., 
Xue Qin, L. & Kea 
Tee, H. (2008) 
Singapore. 

An exploratory study on 
the isolation experience of 
patients with 
haematological disorders. 

Att beskriva upplevelsen av 
isolering hos patienter med 
hematologiska sjukdomar.   

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 4 deltagare. 

Patienterna tyckte det var 
värt att vara isolerade för att 
inte riskera att bli smittade 
med infektioner. Det var 
viktigt att anhöriga till den 
isolerade kunde komma på 
besök för att de inte skulle 
känna sig bortglömda. 
Däremot kände patienerna 
som inte fick besök att det 
var tråkigt och de hade inget 
att se fram emot. 

Hög kvalitet. 

Pacheco, M. & 
Spyropoulos, V. 
(2010) Canada. 

The experience of source 
isolation for Clostridium 
difficile in adult patients 
and their families. 

Att beskriva upplevelsen av 
isolering hos patienter som 
smittats med Clostridium  
difficile. 
 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 5 deltagare.  
 

Ensamheten var det största 
problemet enligt patienterna 
på grund av bristen på besök 
samt dålig följsamhet från 
personalen att följa 
hygienrutinerna 

Hög kvalitet. 

Gaskill, D., 
Henderson, A. & 
Fraser, M. (1999). 
Australien. 

Exploring the everyday 
world of patient in 
isolation.  

Att beskriva upplevelsen av 
isolering vid 
benmärgstransplantation från 
ett patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologiska 
intervjuer med 7 
deltagare.  

Patienterna ansåg att 
rutinerna var tråkiga. Ansåg 
också att de lärde sig ta vara 
på tiden och njuta av att vara 
frisk och sin hälsa på ett 
annat sätt. Det var också 
viktigt med förströelser.  

Hög kvalitet. 
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Bilaga 3 Kvalitetsbedömning av artiklar. 3(3)  

Författare, år 
och land 

Titel Syfte Metod Resultat Bedömning 

Newton, J. T., 
Constable, D. 
& Senior, V. 
(2001). 
Storbritannien. 

Patients’ 
perceptions of 
methicillinresistant 
Staphylococcus aureus 
and source 
isolation: a 
qualitative 
analysis of 
source-isolated 
patients. 

Att undersöka 
hur patienter 
med MRSA 
upplever isolering. 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 19 deltagare. 

Patienterna såg både för och 
nackdelar med isoleringen. 
Större frihet på enkelrum, 
frihet från rutiner. Men 
upplevde ensamheten som ett 
stort problem.  

Hög kvalitet.  

Ward, D. (2000) 
Storbritannien. 

Infection control: 
reducing the 
psychological effects of 
isolation. 

Att undersöka vad patienter 
med negativa upplevelser av 
isolering trodde kunde 
minska den negativa känslan.  

 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 5 deltagare.  

Patienterna upplevde att de 
inte fått tillräckligt med 
information angående 
isoleringen, vilket gjorde att 
anhöriga inte vågade komma 
på besök. Då kände sig 
patienterna mer negativa till 
isoleringen. Att ha utsikt mot 
vårdavdelningen hade gjort 
att de kände sig mindre 
instängda. Patienterna tyckte 
inte att sjuksköterskorna tog 
sig tid att prata med dem. 
Däremot tyckte de att det var 
positivt med ett eget rum. 

Medel 
kvalitet. 



 
 

32 
 

Bilaga 4 Innehållsanalys 1(4) 
 
Meningsenhet  Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

For some participants, the 
restriction in access and 
egress that is required of 
MRSA isolation greatly 
reduced or modified 
opportunities for 
socializing and interacting 
with other patients. 

Barratt, B., Shaban, R. & 
Moyle, W. 
(2011). 

Möjligheter till 
socialisering och att 
kommunicera med andra 
patienter minskade 
nämnvärt när deltagarna 
sattes i isolering. 

Ingen möjlighet till 
kontakt.  

Kommunikation med 
närstående. 

Patientens upplevelser av 
kommunikation 

I would tell them (hospital 
care personal) that I would 
like if they put on 
gloves… I think it would 
solve a lot of problems if 
everyone follows the same 
isolation measures.  

Pacheco, M. & 
Spyropoulos, V. (2010). 

Ber personalen att de ska 
använda handskar, tror 
problemen skulle minska 
om alla följde 
isoleringsrutinerna. 

 

Avsaknad av 
hygientänkande.  

Slarvade med 
hygienrutiner gav upphov 
till osäkerhet. 

Patientens upplevelse av 
säkerheten 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 2(4) 
 
Meningsenhet   Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Four of the five 
interviewees also felt that 
their visitors were afraid to 
visit due to lack of 
information and this had 
an adverse effect on their 
hospital stay. 

Ward, D.  (2000) 

Fyra av fem intervjuade 
ansåg att deras anhöriga 
var rädda att besöka dem 
på grund av bristande 
information vilket hade en 
negativ effekt på deras 
sjukhusvistelse. 

Anhörigas rädsla, ingen 
information.  

Kommunikation med 
närstående. 

 
 
 
 
 
 
 
Patientens upplevelser av 
kommunikation 

Just being by myself I 
suppose and not having 
my wife around or not 
being able to talk to 
anyone first thing in the 
morning.  

Gaskill, D., Henderson, A. 
& Fraser, M. (1999).  

Att vara ensam och inte ha 
min fru nära mig eller att 
ha någon att kunna prata 
med på morgonen. 

Ingen att prata med.  Kommunikation med 
närstående.  
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Bilaga 4 Innehållsanalys 3(4) 
 
Meningsenhet   Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Participant b who was 
isolated for the first time 
found the isolation 
environment to be noisy 
from the noise created by 
the air conditioning 
system. 

Chung Cheng, H., Xue 
Qin, L. & Kea Tee, H. 
(2008) 

Deltagaren som var isolerad 
för första gången tyckte det 
var mycket buller från 
luftkonditioneringssystemet. 

Buller från 
luftkonditioneringssystemet.  

Rummet var viktigt för 
trivseln 

 

 

 
 

 

 

Upplevelsen av 
vårdmiljön och de dagliga 
rutinerna  

He found the isolation 
environment to be dull 
and the room to have 
restricted movement 
space. 

Chung Cheng, H., Xue 
Qin, L. & Kea Tee, H. 
(2008) 

Han fann isoleringsmiljön 
som tråkig och att det fanns 
begränsat med utrymme. 

Isoleringsmiljön tråkig.  Rummet var viktigt för 
trivseln 
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Bilaga 4 Innehållsanalys 4(4) 
 
Meningsenhet   Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

One of these patients 
described her daily 
routine as boring.  

Barratt, B., Shaban, R. & 
Moyle, W. 
(2011). Australien 

En patient beskrev de 
dagliga rutinerna som 
tråkiga. 

Dagliga rutiner tråkiga.  De dagliga rutinerna.   
 

 

 

Upplevelsen av 
vårdmiljön och de dagliga 
rutinerna  

In a situation in which the 
nature of the diagnosis 
and medical treatment 
frequently compromises 
the patient’s emotional 
wellbeing, the removal of 
the personal identifiers 
such as jewellery, name 
tags and other colours and 
styles of clothing  might 
exacerbate a sense of 
alones or abandonment.  

Gaskill, D., Henderson, 
A. & Fraser, M. (1999).  

 

På grund av den medicinska 
behandlingen kunde detta 
äventyra patientens 
emotionella välbefinnande 
men även på grund av 
bristen av personliga saker 
som smycken, namnskyltar 
eller olika färgade kläder 
vilket ledde till en känsla av 
ensamhet och övergivenhet. 

Avsaknad av namnskyltar, 
likadana klädda.  

De dagliga rutinerna  

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Isoleringsvård vid smittsam sjukdom/infektionskänslighet
	Isoleringsrummets utformning
	Patienters upplevelser i samband med sjukhusvistelse

	METOD
	Urval och datainsamling
	Etiskt övervägande

	RESULTAT
	Patientens upplevelse av säkerheten

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS

