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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Isoleringsvård kan ha en inverkan på patienter som speglas på olika vis genom 
deras upplevelser av denna typ av vård. I takt med en ökad förekomst av mikrobers 
motståndskraft mot antibiotika ställs hälso- och sjukvården inför nya utmaningar i framtiden 
eftersom patienter till följd av detta kan komma att kräva isoleringsvård i större utsträckning. 
Eftersom det är viktigt för sjuksköterskor i deras omvårdnadsarbete att förstå patienters 
upplevelser tillkom intresset av att studera konkreta upplevelser närmare i relation till 
isoleringsvård. Syftet var att belysa patienters upplevelse av isoleringsvård. Metod En 
litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sex vårdvetenskapliga artiklar. Dessa artiklar 
analyserades med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) pedagogiska beskrivning av 
manifest innehållsanalys. Resultat Ur innehållsanalysen framkom fyra olika kategorier; 
Patienters upplevelse av vårdmiljön i och utanför rummet, patienters upplevelse av 
betydelsen av sjuksköterskor, patienters upplevelse av  isolering med begränsningar och 
möjligheter samt patienters upplevelse av betydelsen av anhöriga. Samtliga kategorier berör i 
samverkan patienters upplevelser av isoleringsvård. Slutsats Patienters upplevelser av 
isoleringsvård kan upplevas på olika sätt i form av både begränsningar och möjligheter med 
såväl positiva och negativa aspekter. Denna typ av vård kan dock ge upphov till att dess 
kvalitet stryps åt och äventyras eftersom patienters behov inte alltid kan tillgodoses. Denna 
medvetenhet skulle kunna ge mening åt att besitta kunskap om hur patienter upplever 
isoleringsvård för att kunna erbjuda god vård som sjuksköterska. Vidare forskning föreslås 
dock i detta ämne. 
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INTRODUKTION 
I människans mentalitet finns ett djupt rotat behov av att skilja smittförande 
individer åt från andra människor för att hindra spridning av smittsamma 
sjukdomar (Gould, 2009). Det kan dock vara påfrestande för patienter att hållas 
åtskilda från omgivningen i samband med isoleringsvård och det finns risk för att 
individen kan lämnas kränkt menar Skyman, Thunberg-Sjöström och Hellström 
(2010). Det kan även påverka patienternas känsloliv och ge upphov till påtvingad 
passitivitet  skriver Jeanes, Macrae & Ashby (2011). Inom denna typ av vård är 
patienter dessutom mindre benägna än andra patienter att få besök och utförda 
undersökningar av personal (Jeanes et al., 2011). Ofta kan personal även bortse 
från den psykologiska delen av omvårdnadsarbetet genom att endast tillgodose 
patienters basala eller fysiska omvårdnadsbehov (Gammon, 1999). För att kunna 
erbjuda god vård till dessa patienter vill en förståelse inför deras upplevelser av 
isoleringsvård infinna sig samt samla dessa i en beskrivande studie. Även 
Gammon (1998) samt Abad, Fearday och Safdar (2010) betonar vikten av att 
vårdvetenskaplig forskning bör belysa den inverkan isoleringsvård kan ha på 
patienter. 

BAKGRUND 
Människor som befarats vara smittförande har sedan antiken isolerats från resten 
av samhället på grund av rädsla för smittsamma sjukdomar (Gould, 2009). En 
vetenskaplig grund till varför det var effektivt att isolera dessa individer iakttogs 
inte förrens på 1800-talet eftersom det var då sambandet mellan smittoämnen och 
överföringen av dem mellan människor upptäcktes (Gammon, 1998). 

Isoleringsvård börjar bli en mer utbredd metod inom sjukvården till följd av ökad 
förekomst av resistenta mikroorganismer visar Gammon (1998) eftersom isolering 
av patienter är en rådande åtgärd för att minska förekommandet av 
antibiotikaresistens (Jeans et al., 2011). Sju av nio av de mest kända 
mikroorganismerna har under 1990-talet utvecklat antibiotikaresistens, detta 
motsvarar en ökning från 1 procent till 47 procent visar Larson, Cohen, Ross och  
Behta (2010). Det kan antas medföra ett ökat behov av smittskyddsåtgärder mot 
mikrobers motståndskraft menar Larson et al. (2010) vilket vidare beskrivs likt ett 
globalt hot som bör tas på stort allvar och har lett till att sedvanliga medicinska 
behandlingar för infektioner eller smittsamma sjukdomar till exempel antibiotika 
blivit mindre effektiva (Larson et al., 2010). Till följd av det ovanstående 
problemet ställs vården och vårdpersonal inom sjukvården inför nya utmaningar 
eftersom patienter i ökad omfattning kan komma att kräva isoleringsvård (Gould, 
2009). 

Ett återstående problem med isoleringsvård som smittskyddsåtgärd är att dess 
lämplighet ifrågasätts av forskningslitteratur därför att denna typ av vård kan ske 
på emotionell och social bekostnad av både patienter och deras anhöriga menar 
Duffy (2009) samt att majoriteten av isolerade patienter visar negativ inverkan på 
deras välbefinnande (Abad et al., 2010). Enligt Gammon (1999) har patienter i 
isoleringsvård i högre skala ångest och depression i jämförelse med patienter på 
sjukhus som inte vårdas i isoleringssyfte. Vidare kan isoleringsvårdens 
varaktighet inte alltid förutses menar Andersen, Heagland och Wilhelmsen (2002) 
vilket kan skapa kaos och förvirring. Sjukhusvistelsen i sig kan även ge upphov 
till andra faktorer som smärta, känsla av obehag, oro för förlust av inkomst, 
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förseningar, försämrad återhämtning, ökade kostnader för medicinering menar 
Ott, Shen och Sherwood (2005). Upplevs dessa faktorer i form av stress kan 
individen lämnas tömd och sårbar (Gammon, 1998).  

Isoleringsvård kan dessutom ligga till grund för kommunikationshinder 
(Gammon, 1999). Kommunikation ses av patienter som en viktig del i 
upplevelsen av isoleringsvård, varav önskan om att få individuell skriftlig 
information finns beskrivet (Ward, 2000). Kommunikationen är dessutom 
patienters primära sätt att redogöra för sina omvårdnadsbehov (Gammon, 1999).  

Det är viktigt att vara medveten om att upplevelser erfaras på olika sätt samt att 
det är svårt att förklara vad en upplevelse är med ord (Laing, 1982). En definition 
av begreppet upplevelse beskrivs enligt nationalencyklopedin (1996) som 
någonting en person varit med om och bedömt med sina känslor på ett icke 
rationellt vis (Nationalencyklopedin, 1996). Men genom människors direkta 
subjektiva skildringar kan upplevelser trots allt beskrivas (Laing, 1982). 

Det är även viktigt att fråga sig vad som menas med begreppet patient. Wiklund 
(2003) sätter begreppet i kontrast till att förstå människan som mångdimensionell 
och levande (Wiklund, 2003). Begreppet härstammar enligt Wiklund (2003) från 
latinets pati och passio som betyder lida. Nationalencyklopedin (2012) definerar 
att patient är en person p.g.a. sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med 
hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller 
omvårdnad (Nationalencyklopedin, 2012). I den här studien valdes att betrakta 
begreppet patient med utgångspunkt utifrån ovanstående redogörelse. 

Isoleringsvård 
Isoleringsvård som nämnts innan ingår i arbetet att förhindra spridning av 
mikroorganismer från en värd till en annan genom att isolera smittkällan (Parker, 
1999). Isolering i sig per definition beskrivs av nationalencyklopedin (2012) 
genom att en person som har en smittsam sjukdom eller är smittbärare tas om 
hand på sådant sätt att andra inte kan smittas (Nationalencyklopedin, 2012). Det 
kan användas både för att skydda patienter och omgivning (Gammon,1999). I 
metoden ingår enligt Gammon (1999) bruk av enkelrum och skyddande bärriärer 
såsom handskar, skyddsmask och förkläde. 

Isoleringsvården skiljer sig åt i olika grad (Parker,1999). Graderna indelas i vård i 
enkelrum med eller utan sluss, skyddsisolering eller kohortvård (Ericsson & 
Ericsson, 2009). Sluss i anslutning till enkelrummet fungerar som ett förrum till 
isoleringsenheten och innebär att så få personer som möjligt skall passera detta 
förrum. I slussen eller förrummet förekommer övertryckslufttillförsel och där 
finns tillgänglig skyddsutrustning för personal i form av skyddsrockar, handskar, 
plastförkläden och munskydd (Eriksson & Ericsson, 2009). Patienter som har en 
smittfarlig infektion vårdas i enkelrum och patienter med mycket smittsam 
sjukdom eller omfattande brännskador kan kräva vård i enkelrum med sluss 
(Ericson & Ericson, 2009). Skyddsisolering är den högsta graden av 
isoleringsvård och denna form används främst till patienter som är 
infektionskänsliga, som har en mycket smittsam sjukdom (Parker,1999) eller 
genomgår immunsuppresiv behandling som t.ex. en transplantationsbehandling 
(Ericson & Ericson, 2009). Om däremot två eller flera patienter har behov av 
isoleringsvård eller en eventuell epidemi har brutit ut så kan flertalet patienter 
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vårdas i samma rum (Ericson & Ericson, 2009). Detta förutsätter dock att 
patienterna som vårdas i samma rum är i behov av isoleringsvård av samma 
anledning, sjukdom eller är i samma situation. Termen som används för att 
beskriva denna form av isoleringsvård benämns kohortvård (Parker, 1999). 
Rutinerna för alla typer av isoleringsvård är dock den samma med utgångspunkt i 
socialstyrelsens basala hygienrutiner (2007:19) vilka är de viktigaste 
försiktighetsåtgärderna vid kroppsnära vård av patienter (SOFS, 2007:19). Detta 
innebär att använda handskar och arbetskläder med korta armar som byts dagligen 
och att tvätta samt desinfektera händerna före och efter varje moment ect. (SOFS, 
2007:19). 

I den här studien relateras isoleringsvård till patienter som vårdas i enkelrum med 
eller utan sluss eller skyddsisolering, dvs. patienter med smittsamma sjukdomar 
eller infektioner samt infektionskänsliga patienter. Det kan antas att dessa 
patienter i stor utsträckning vistas på sjukhus vilket ville eftersträvas i den här 
studien. 

Etiska överväganden vid isoleringsvård 
Dilemman av etisk karaktär kan uppkomma enligt Cole och Lai (2009) eftersom 
patienters vilja och åsikter sällan tas i beaktande då beslut om isoleringsvård skall 
övervägas. Patienters integritet och rörelsefrihet får inskränkas genom att hindra 
den isolerade från att lämna området för vårdinrättningen enligt Smittskyddslag 
(2004:168). Till följd av faran för människors hälsa måste därför frågan om 
upphörande av pågående isoleringsvård övervägas kontinuerligt (Smittskyddslag, 
2004:168). Att inskränka på patienters integritet, rörelsefrihet och att bortse från 
patienters vilja vid beslut om isoleringsvård strider mot etiska principer. 
Patientens rätt till självbestämmande kan stödjas på autonomiprincipen vilken 
enligt Stryhn (2007) innefattas av samtliga principer: respekt för 
självbestämmade, respekt för värdighet, respekt för integritet och respekt för det 
sårbara (Stryhn, 2007). Värden som etiska principer tillhandahåller ska dessutom 
sjuksköterskor enligt Stryhn (2007) särskilt inkludera eftersom sjuksköterskor är 
förpliktade med att främja hälsa, förebygga sjukdom, att upprätthålla samt lindra 
lidande (Stryhn, 2007). Om denna vård av patienter är etiskt försvarsbart kan även 
diskuteras eftersom den inte har någon vetenskaplig fastställd evidens beträffande 
dess fördelar menar Halcomb, Cert, Griffiths coh Fernandez (2008), Cole och Lai  
(2009), Duffy (2009) och Jeans et al (2011).  

Avslutningsvis blir alltså isoleringsvård idag enligt forskning en mer utbredd 
metod inom hälso- och sjukvård vilket kan komma att ställe sjukvården inför 
förändringar vad gäller smittskyddsåtgärder. Forskning visar vidare på att denna 
typ av vård kan drabba patienters känsloliv och inverka på deras hälsa. Isolerade 
patienter är med andra ord sårbara vilket sjuksköterskan bör vara medveten om 
(Gammon, 1999). Att belysa patienters upplevelser i förhållande till 
isoleringsvård är av betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Gammon, 
1998) och är därmed ett intressant ämne värt att forska djupare i. Betydelsen för 
sjuksköterskan ligger vidare i möjligheten att kunna anpassa sig till dessa 
upplevelser då de kan påverka patienternas förmåga till hantering av situationen 
och återhämtning (Gammon, 1998). För att kunna sätta in nödvändiga åtgärder i 
omvårdnadsarbetet och förbättra patienternas vårdsituation i relation till 
isoleringsvård är det viktigt för en sjuksköterska att kunna förstå vad patienter 
känner och upplever i relation till denna typ av vård (Andersen et al., 2002). För 
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att förstå  närmare kommer den här studien att fokusera och ta reda på patienters 
upplevelser av isoleringsvård och samla dessa i en sammanfattande och 
beskrivande studie. 

TEORETISK REFERENSRAM 
Vid kvalitativa studier väljer forskare ibland att ställa en teoretisk referensram i 
relation till sina studier för att få svar på sin forskningsfråga (Burnard, 2004). I 
den här studien ställdes Travelbees (1971) omvårdnadsteori i relation till studiens 
data och forskningsfråga eftersom det ansågs nödvändigt att ha en teoribildning i 
anknytning till omvårdnad. Även studiens resultat valdes att relateras till 
omvårdnad med resonemang enligt Travelbees omvårdnadsteori (1971).  

Joyce Travelbee 
Hörnstenen i Travelbees omvårdnadsteori bottnar i interaktion mellan 
sjuksköterska och patient varav sjuksköterskor är förpliktade med att etablera en 
relation till sina patienter. Relationen och kommunikation mellan båda parter är av 
central betydelse för att sjuksköterskor sedan ska kunna identifiera patienters 
behov av omvårdnad (Travelbee,1971). 

Huvudsyftet med omvårdnad enligt Travelbee (2971) är att hjälpa individen, 
familjen eller samhället att hantera en hotfull situation, sjukdom eller lidande. Om 
det är nödvändigt skall därför sjuksköterskor hjälpa individen eller familjen att 
finna mening i sin situation. Finna en mening i en aktuell situation kan 
möjliggöras då individen får bekräftelse på att han eller hon har ett värde och 
betyder något för andra människor (Travelbee, 1971). För att sedan kunna 
bibehålla denna mening är det dock viktigt att individen får stöd från sina 
närmaste varav familjen kan ha en särskild betydelse för patienter (Travelbee, 
1971). Vid förståelsen för patienters upplevelser av sin situation som 
sjuksköterska är det dessutom viktigt att se till den mening patienten själv lägger i 
den aktuella situationen, snarare än att se till eventuella diagnoser 
(Travelbee,1971). Det också av vikt att utnyttja ett empatiskt förhållningssätt för 
att kunna förstå andra människors upplevelser eller beteende. Förståelse genom 
empati kan i sin tur bidra till en bredare förståelse (Travelbee, 1971). 

Människosynen genomsyras av att människan är unik och gemensamt för alla 
människor är att de någon gång i livet kommer att bli konfronterade av sjukdom 
eller ohälsa (mental, psykisk eller själslig). Ångest, ensamhet, separation, skuld 
och lidande är därför oundvikligt (Travelbe, 1971). En dimension av lidande som 
understryks av Travelbee är att sjukhusvistelse kombinerat med sjukdom eller 
ohälsa är en form av lidande (Travelbee, 1971). Detta eftersom det innebär att 
inlagda patienter på sjukhus får sitt dagliga liv drastiskt förändrat och anpassning 
till institutionella behov och förväntningar finns som krav. Vidare är vistelse på 
sjukhus en upplevelse av tristess, enformighet och en upplevelse av väntan kan 
infinna sig som kan leda till en känsla av desperation. Lidande i sig är dock en 
högst individuell och unik upplevelse som kan variera i intensitet, varaktighet och 
djup. Känslor av lidande något som en sjuksköterska inte kan ta bort, men en 
sjuksköterska kan hjälpa en person att bära på eller hantera verkligheten som 
måste gå till mötes (Travelbee, 1971). 
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I bakgrund mot ovanstående med särskild tyng i betydelsen att förstå patienters 
upplevelser i omvårdnadssammanhang skulle Travelbees (1971) teoribildning 
kunna kasta nytt ljus på patienters upplevelser av isoleringsvård. 

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av isoleringsvård. 

METOD 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes som metod i den här studien, 
baserad på vårdvetenskapliga artiklar. Kvalitativ metod gör det möjligt att kunna 
identifiera problem inom omvårdnad eller sjuksköterskeutbildning (Burnard, 
2004). Forskning bör vidare vara kvalitativt inriktad form av tolkande analyser om 
problemet består i att förstå människors upplevelser (Patel & Davidsson, 2011), 
varav innehållsanalys beskrivet av Granheim och Lundman (2004) tillämpades. 
Syftet i den här studien var att belysa patienters upplevelser av isoleringsvård och 
för att dessa upplevelser skulle förstås närmare i relation till vårdvetenskap 
utvecklades därför en metodfråga (Wiklund, 2003). Metodfrågan som ville 
besvaras var, vad är patienters upplevelser av isoleringsvård? 

Forskning med hänsyn till helhet är ett perspektiv som talar för kvalitativa studier 
vilket förde med sig att studien strävade efter att ses utifrån en helthetssyn 
(Willman et al., 2006). Det blev då viktigt att förhålla sig till olika texter med 
detta i åtanke, särskilt när det kom till innehållsanalysen då mönster i texter som 
annars kanske inte hade varit tydliga ville upptäckas (Forsberg & Wengström, 
2003). 

Urval 
Inklusionskriterier för artikelsökningarna identifierades med hänsyn till studiens 
syfte. Tanken var att kunna beröra problemets olika delar, varav de specifika 
kriterierna inkluderades (Willman et al., 2006). Med hänsyn till studiens syfte 
ville därför kvalitativa artiklar inkluderas. Utbudet av kvalitativa artiklar inom 
valt område visade sig dock enbart i form av kvalitativa studier baserade på 
intervjuer, det ansågs dock passande att tillägna sig data endast ifrån intervjuer 
eftersom denna form av data är mest lämplig inom kvalitativ forskning (Granheim 
& Lundman, 2004).  

Vidare inklusionskriterie som användes var att artiklarna skulle innefattas av 
vuxna människor (18 år). Även engelskt språk och tillgång till abstract fick tjäna 
som inklusionskriterier. Engelskt språk låg även till grund för datainsamlingen var 
för att tidigare sökningar av artiklar inte gav användbara resultat vid val av 
svenskt språk. Dessutom kunde inte något annat språk än engelska behärskas. 
Tillgång till abstract tjänade som inklusionskriterie eftersom det var avgörande för 
tillvägagångssättet vid val av artiklar. Med detta menas att artiklarna först lästes 
på titelnivå och sedan lästes de på abstractnivå för att identifiera dem som 
användbara. Ytterligare inklusionskriterier som innefattades var att de helst skulle 
ha sitt ursprung från industrialiserade länder samt att de skulle vara Peer 
rewieved, vilket med stor sannolikhet innebär att personer med erfarenhet inom 
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valt område granskat artiklarna innan publicering (Willman et al., 2011). 
Artiklarnas ålder fick sträcka sig från 1990 fram till år 2012.  

Ofta är det inte bestämt hur länge en patient skall hållas isolerad eftersom 
patienters sjukdomstillstånd kan ta olika lång tid att ta itu med (Institutet för Hälsa 
och Välfärd, 2009). Hur länge patienterna hölls isolerade framkom inte i flertalet 
artiklar eftersom intervjuerna hade pågått under själva isoleringstiden. Val av 
tidsperspektiv för patienters upplevelser av isoleringsvård i relation till artiklarna 
präglades därför av delade meningar. Detta med tanke på isoleringsvårdens 
oförutsägbara varaktighet i sig samt att upplevelser i sig ansågs kunna förändras 
över tid. Något specifikt tidsperspektiv tjänade därför inte som inklusionskriterie 
då utbudet på artiklar dessutom hade resulterat i otillräcklig mängd av artiklar. 

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen av artiklarna utfördes i tre databaser; CINAHL, Pumbed och 
PsychInfo (se Bilaga 1). Artikelsökningarna påbörjades i databasen Cinahl 
eftersom den databasen främst fokuserar på ämnet omvårdnad (Polit & Beck, 
2010) och berör vetenskapliga artiklarna med referenser från alla 
omvårdnadstidsskrifter med engelskt språk (Willman et al., 2006). Vid 
artikelsökningen i Pubmed påträffades en artikel som svarade på studiens syfte 
medan artikelsökningen i PsychInfo inte resulterade i några användbara artiklar.  

För att avgöra om artiklarna kunde komma till användning lästes de först på 
titelnivå och sedan abstractnivå.  Detta bidrog till att det utbud av artiklar som 
artikelsökningarna resulterade i kunde tas tillvara på med hänsyn till studiens 
syfte samt att risken för att värdefulla artiklar skulle gå förlorade antogs kunna 
minskas. Peer reviewed användes vid sökningarna så långt som möjligt vilket 
nämndes tidigare som inklusionskriterie. Detta möjliggjorde att datainsamlingen 
med större sannolikhet fick en vetenskaplig förankring (Willman et al., 2006). 
Vidare försökte sökningarna eftersträva att valda sökord så långt som möjligt 
matchade begrepp eller benämningar på de sökorden enligt databasernas olika 
uppslagsverk som med ett annat ord benämns thesaurus (Polit & Beck, 2010). I 
CINAHL tillämpades detta genom att söka i Cinahl Headings (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011), och i Pubmed tillämpades Mesh-termer som är motsvarigheten 
till thesaurus i Medline (Polit & Beck, 2010). Vid sökning i Pubmed och PsyhInfo 
användes till en början Mesh-termer men det gav dock inga användbara artiklar. 
Därför kompletterades sökningen med uteslutande fritext. Uteslutande fritext är 
med andra ord en sökning av litteratur som inte använder ämnesdord, dvs. Mesh-
termer (Willman et al., 2006). 

Sökorden som användes i artikelsökningarna som gav totalt sex artiklar var 
Patient isolation, experience, source isolation, protective isolation, infection och 
isolation. De sex artiklar som ligger till grund för studiens resultat presenteras i 
bilaga 3. I samband med artikelsökningarna med olika sökord i respektive 
databaser användes booleska sökoperatorer för att bredda eller begränsa 
artikelsökningarna ( Polit &Beck, 2010). Den booleksa sökoperatorn AND 
användes till att börja med vilket innebär att sökningarna avgränsades till ett mer 
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begränsat område (Polit & Beck, 2010). Den booleska sökoperatorn OR användes 
vid senare tillfällen för att finna möjlighet att påträffa flera användbara artiklar, 
men det gav inga ytterligare lyckade sökningar eftersom samma artiklar sen 
tidigare påträffades. Sökoperatorn valdes därför att inte presenteras i Bilaga 1 då 
det inte gav några artiklar. Datainsamling gjordes vidare även via läroböcker, 
referenslistor och tidsskrifter för att bli pålästa och därmed få rikligare kunskap 
inom valt ämnesområde (Backman, 2008). Denna datainsamling utnyttjades även 
i arbetet för att stärka forskningproblemet i bakgrunden samt som hänvisning till 
källor i arbetets olika delar.   

Vid bedömning av de sex artiklarnas kvalitet användes ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll enligt programmet Critical Apprraisal Skills 
Programme (CASP). Detta gjordes för att grundligt och systematiskt kunna 
klargöra artiklarnas nytta och relevans (Burls, 2009). CASP användes eftersom 
programmet har som mål att hjälpa människor att hitta, förstå, och utveckla sina 
forskningsresultat för att sedan kunna använda dem i praktiken (CASP, 2012). 
Verktyget användes också för kvalitetsbedömning eftersom det innefattar 
Qualitative apprasial tool som representerar vissa principer och antaganden vilka 
är karaktäristiska för kvalitativ forskning (CASP, 2012). Detta verktyg är 
uppbyggt av ett frågeformulär på totalt tio screeningsfrågor där svaret kan bli 
antinget ett ja eller ett nej se (se bilaga 2). Utifrån detta frågeformulär sållades 
artiklas kvalitet fram varav de två första frågorna i frågeformuläret har störst 
betydelse gällande kvaliteten. Detta innebär att om båda dessa två frågor svaras 
med ett ja är det värdefull att fortsätta med de resterande åtta frågorna som följer i 
frågeformuläret (CASP, 2012). Innehållet av artiklarna summerades slutligen på 
ett alltigenom objektivt och opartiskt sätt för att kunna öka innehållets 
trovärdighet  (Willman et al., 2006). Frågorna i verktyget innefattads av relevans, 
trovärdighet, validitet och den som använder verktyget bör reflektera över 
följande tre frågor: Är resultaten trovärdiga och giltliga? Vad är resultatet? 
Kommer resultatet att hjälpa lokalt? Verktyget enligt CASP (2012) presenteras i 
bilaga 2. 

Enligt Willman et al. (2006) är det viktigt att tydligt klassificera och gradera den 
vetenskapliga styrkan hos artiklar efter en kvalitetsgranskning. Det går då bra att 
använda procentindelning hurvida artiklarna är av god, medelgod eller låg kvalitet 
vilket gör det enklare att jämföra olika studier (Willman et al., 2006). Eftersom 
CASP inte tillhandahåller förslag på klassifiering och gradering av artiklars 
kvalitet valdes att svar ja tillgavs ett poäng medan svar nej tillgavs noll poäng 
(Willman et al., 2006). Sedan valdes att omvandla poäng till procent vid 
graderingen varav ett poäng omvandlades till att motsvara 10 % och noll poäng 
fick stå för 0%. Desto högre procent desto högre kvalitet (Willman et al., 2006). I 
bakgrund mot detta gjorde att låg kvalitet kunde uteslutas om de två första 
frågorna blev besvarade med ett ja eftersom de enligt verktyget Qualitative 
apprasial tool väger tyngst och var en förutsättning för att kunna granska 
artiklarna vidare (CASP, 2012). Graderingen av artiklarnas kvalitet illustreras 
nedan i figur 1. 
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Figur 1. Kvalietsgradering. 

Analysmetod 
Artiklarna som låg till grund för studiens resultat analyserades med inspiration av 
Granheim och Lundmans pedagogiska (2004) beskrivning av kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Tillämpning av kvalitativ ansats i innehållsanalys används ofta 
inom vårdforskning vilken karaktäriseras av att utgå från ett ämnes fokus eller 
innehåll (Granheim & Lundman, 2004). Det som talar just för manifest form av 
innehållsanalys är att tonvikten läggs på likheter snarare än skillnader, det innebär 
att ta reda på vad en text verkligen säger (Granheim & Lundman, 2004). Tolkning 
av texterna utfördes genom att systematiskt urskilja mindre delar av dem i form av 
meningsbärande enheter, kondensering, kodning, kategorier samt eventuella 
subkategorier. Detta är de olika steg som utgjorde analysprocessen (Granheim & 
Lundman, 2004) som samtidigt gör att hanteringen av texter ger 
innehållsanalytikern möjlighet att hantera och förstå dem (Krippendorff, 2004). 

Vid genomförandet av analysprocessen var det viktigt att förhålla sig kritiskt till 
studiens data (Forsberg & Wengström, 2008). Själva analysprocessen utfördes 
först enskilt där båda parter kom fram till ett underlag för analysförande, bådas 
underlag diskuterades sedan varav meningsskiljaktigheter framkom. Vid rådande 
meningsskiljaktigheter kompromissades dessa genom att försöka komma överrens 
om dem. Detta resulterade sedan i ett gemensamt underlag för analysförande. 
Själva underlaget bestod av meningsbärande enheter som hade klippts ut ur 
fysiska artiklar som sedan klistrades in i ett schema. Schemat hade på förhand 
utformats utifrån olika steg med stöd av Granheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av manifest innehållsanalys. Det var i schemat som analysprocessen 
tog sin början. De steg som låg till grund för analysförandet beskrivs nedan, (se 
även bilaga 4). 

I det första steget identifierades de meningsbärande enheterna. En 
meningsbärande enhet kunde vara ord, meningar eller stycken i en text som var 
relaterade till det centrala i syftet (Granheim & Lundman, 2004). 

I det andra steget kondenserades de meningsbärande enheterna. Kondenseringen 
utfördes genom att de meningsbärande enheterna med hänsyn till syftet kortades 
ned utan att gå miste om essensen eller kvaliteten i dem (Granheim och Lundman, 
2004). Efter kondenseringen övergick analysprocessen i det tredje steget. 

100% Hög kvalitet 

90% God kvalitet 

80 % Medel 

70 % Låg kvalitet 
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I det tredje steget kodades de kondenserade enheterna. Kodning eller koder kunde 
fungera likt ett verktyg att tänka inom så att de kondenserade enheterna kunde 
förstås i relation till studiens syftet (Granheim & Lundman, 2004). Detta gav 
därmed förutsättning för att kunna sätta ”etiketter” på de meningsbärande 
enheterna.  

I det sista steget länkades koderna samman till att bilda kategorier.Kategorier 
speglar vad texten verkligen säger i sin helhet. De beskriver och motsvarar en 
aspekt av en upplevelse och svara på frågan vad? (Granheim och Lundman, 2004) 
För att det skulle bli lättare att länka samman olika kategorier skapades även 
subkategorier. Analysprocessen gav totalt fyra huvudkategorier och sex 
subkategorier. 

Etiskt övervägande 
Etiska överväganden i forskning har för avsikt att åstadkomma det goda och 
undvika skada. Därför skall etiska överväganden presenteras i all sorts forskning 
som inbegriper människor indikerar Orb, Eisenhauer och Wynaden (2001). 
Eftersom syftet med kvalitativ forskning ofta är att beskriva fenomen utifrån 
deltagares upplevelser eller erfarenheter krävs en viss medvetenhet eller förväntan 
om att problem av etisk karaktär kan uppstå (Orb et al., 2001). Eftersom artiklarna 
i denna studies resultat är baserade på intervjuer där människors upplevelser utgör 
fokus fanns därför en ambition att klargöra etiska aspekter.  

Det vill klargöras att inte alla artiklar innefattas av en prövning för etiskt 
godkännande av en etisk kommitè. Å andra sidan innefattas alla artiklar av respekt 
för människovärdet genom att de täcks in av etiskt förhållningssätt gentemot 
deltagarna i studierna med hänsyn till deras integritet. Med detta menas att 
författarna tog hänsyn till deltagarnas vilja av att lämna ut eller inte utlämna viss 
information samt att deltagarna blev underättade om  rättigheten att när som helst 
avsluta deltagandet (Orb et al., 2001). Vidare vill det understrykas att många av 
författarna medvetet hade utformat intervjuerna med hänsyn till deltagarnas 
integritet för att inte lämna dem kränkta. Med stöd av författarna var därför 
intervjuerna i största mån baserade på öppna frågor. 

Då vissa artiklar i den här studien alltså inte hade genomgått en prövning för etiskt 
godkännande av en etisk kommité valdes ändå att inkludera dessa eftersom de i 
stället innefattades av ovanstående etiska aspekter.  

RESULTAT 
Resultatet presenteras först genom en översikt av kategorier och subkategorier 
som ger en resumé av reultatets kärna. Resultatets innehåll redovisas sedan med 
stöd av dessa kategorier. 

Efter genomförandet av innehållsanalysen framkom huvudkategorierna: 
Patienters upplevelse av vårdmiljön i och utanför rummet, patienters upplevelse 
av betydelsen av sjuksköterskor, patienters upplevelse av isolering med 
begränsningar och möjligheter, patienters upplevelsen av betydelsen av anhöriga 
och subkategorierna: Fysiska rummet, psykiska rummet, närvaro, frånvaro, 
möjligheter och begränsningar. I figur 1 nedanför illustrerar samtliga kategorier. 
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Figur 1. Kategorier med tillhörande subkategorier. 

Patienters upplevelse av vårdmiljön i och utanför rummet 
Patienters upplevelse av vårdmiljön kunde enligt Cheng, Qin och Tee (2008) 
uppfattas att vara både inne i och utanför patientrummet. Betydelsen för 
upplevelse av vårdmiljön visade sig följaktligen i två olika intrikningar, nämligen 
fysisk och psykisk. Det fysiska rummet stod för estetik, föremål, fysisk omgivning 
och det psykiska rummet stod för rummets inverkan på patienternas mentala 
respons och integritet där miljön utanför rummet var en bidragande faktor till 
detta (Campbell, 1999). 

Fysiska rummet 
Vid upplevelse av isoleringsvård var det bland annat den fysiska omgivningen i 
rummet som var centralt för flera patienter (Barrat, Shaban & Moyle, 2011). 
Betydelsen av rummets estetik ökade då levnadsutrymmet upplevdes som litet och 
vidare kunde den fysiska omgivningen förvärra känslomässiga upplevelser vid 
isolering (Barrat et al., 2011). Enligt Cheng et al. (2008) och Stajduhar et al. 
(2000) föreslog patienter med hänsyn till rummets estetik att rummet kunde vara 
mer levnadsglatt och se mindre institutionsaktigt ut samt att tv:n kunde varit 
större. Patienterna angav att estetiken kunde hjälpa att reducera deras känslor av 
social och fysisk isolering (Cheng et al., 2008).  
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Det ständiga ljudet från luftkonditioneringen var dock irriterande och 
omgivningen upplevdes trist rent allmänt (Cheng et al., 2008). 
Skyddsutrustningen som fanns i anslutning till rummet och rutiner som 
isoleringsvården innebar hade en påtaglig inverkan på patienterna (Barrat et al., 
2011). Utrustningen kunde få patienter att känna sig infekterade, nedvärderade, 
spetälsk och det kunde i sin tur orsaka en känsla av stigma (Barrat et al., 2011). 
Enligt Newton, Constable och Senior (2001) var det dessutom några patienter som 
inte kunde förstå vad skyddsutrustningen hade för fördelar eller vad ”barriärvård” 
hade för nytta varav dess effekt ifrågasattes (Newton et al., 2001). Dock kunde 
dörren till rummet som enligt rutiner skulle hållas stängd för visso upplevas som 
skydd av en patient varav han gick upp för att stänga den då vårdpersonal glömde 
att göra det (Campbell, 1999). Driften av att skydda sig var för honom större än 
nöden orsakad av att känna sig instängd i ett rum (Campbell, 1999). Patienter 
angav vidare att rummet som fysiskt i sig utgjorde en barriär mellan dem och 
andra människor vilket fick dem att känna förlust av den lilla kontroll de väl hade 
över sina liv (Barrat et al., 2011). Detta eftersom de blev tvungna att alltid behöva 
be om saker de annars hade kunnat klara själva som till exempel att ta ett glas 
vatten (Barrat et al., 2011).  

Psykiska rummet 
Rummet kunde påverka patienterna psykiskt. Patienter upplevde enligt Stajduhar 
et al.(2000) rummet som oinbjudande och de kände frustration över att de 
upplevde sin självständighet som begränsad menar (Barrat et al., 2011). Vidare 
uppgav patienter att det var svårt att kunna röra sig varav känslan av att vara 
rörelsebegränsad och fast i rummet blev påtagligt för patienterna (Cheng et al., 
2008). Möjlighet till se andra människor från rummet eller höra dem prata var 
därför viktigt eftersom det gav patienterna möjlighet att känna sig mindre 
isolerade (Barrat et al., 2008) och det kunde enligt Campbell (1999) påminna 
patienterna om livet utanför rummet. Det var även viktigt att ha att möjlighet till 
att kunna planera dagen varav de önskade att ha en synligt klocka i rummet. Att 
ha en känsla för ett tidsperspektiv och att kunna planera dagen påverkade 
patienternas mentala respons på rummet positivt (Campbell,1999). 

Något som upplevdes ha särskilt stor betydelse var att kunna känna frisk luft 
(Campbell, 1999). Detta avspeglade sig enligt Campbell (1999) genom rummets 
lokalisation och utformande. De patienter som hade tillgång till ett fönster hade 
inget behov av att gå till en balkong för att få frisk luft då möjlighet gavs, medan 
de patienter som befann sig i ett rum utan fönster hade mycket större behov av att 
gå till en balkong då möjlighet gavs (Campbell, 1999). Möjlighet till en utsikt och 
att kunna se solen var även betydelsefullt då det kunde reducera känslan isolering 
vilket påverkade patienternas välmående positivt (Barrat et al., 2011), 

”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” (Barrat et 
al., 2011, s. 57). 
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Patienters upplevelse av betydelsen av sjuksköterskor 
Patienters upplevelse av betydelsen av sjuksköterskor belystes genom skillnader i 
frånvaro och närvaro av personal . Huruvida patienter var välinformerade eller 
inte visade sig ha koppling till sjuksköterskors närvaro.  

Närvaro 
Sjuksköterskornas närvaro var viktigt för patienterna eftersom den kunde få dem 
att känna isoleringen som uthärdlig menar Thain och Gibbon (1996) samt för att 
de kunde förse patienterna med stöd under isoleringstiden. Patienter beskrev 
sjuksköterskors bemötande utifrån deras vårdande beteenden vilka var både 
positiva och negativa (Campbell, 1999). Enligt Thain och Gibbon (1996) samt 
Campbell (1999) så uppskattade patienterna att ha en relation till eller ha en 
kontakt med sjuksköterskorna, vilket var viktigt (Campbell, 1999). Patienterna 
värderade sjuksköterskornas förmåga att kommunicera, att förse med information 
och deras förmåga att kunna tolka (Thain & Gibbon, 1996). Vidare uppsakattades 
sjuksköterskorna eftersom de upplevdes vänliga, respekterande, de förvissade sig 
om hur patienterna kände sig, erbjöd information och gav uppmuntran (Campbell, 
1999). Sjusköterskorna kunde även ses som vänner enligt Campbell (1999) och att 
ha en relation till dem kunde ha en ångestlindrande effekt varav patienterna 
uppskattade att någon tittade till dem emellanåt, 

”The person i really liked, and i don´t know who she was, was the person who 
called me on the phone at night and checked up on me” (Stajduhar et al. 2000 s. 
1215). 

Patienters upplevelse av att vara välinformerade kunde även ses i relation till 
sjuksköterskors närvaro, 

”The nurses also constantly remind and reinforce to me about me being in 
isolation (Participant C)” (Cheng et al., 2008 s. 20). 

Enligt Thain och Gibbon (1996) var patienter välinformerade om sin situation och 
varför det var nödvändigt att vårdas i isoleringssyfte. Detta beskriver även Barrat 
et al. (2011) som menar att de flesta patienter kunde förklara sin situation och 
angav att de hölls isolerade för att skydda andra människor. Newton et al. (2011) 
visade dock motsatt förhållande, dvs att patienter saknade en förståelse om varför 
sin situation krävde isoleringsvård varav endast fyra patienter kunde uppge 
konkreta anledningar till det (Newton et al., 2001). Informationens betydelse 
beskrevs enligt Cheng et al. (2008) av en patient som ansåg att det var bra att 
sjuksköterskorna gav information upprepade gånger vilket stärkte patientens 
kännedom angående sin egna situation (Cheng et al., 2008). 

Frånvaro 
Som ett resultat av personalens frånvaro kände sig patienter sig med stöd av 
Stajduhar et al. (2000) ignorerade av sjuksköterskor vilket upplevdes som att de 
inte brydde sig om dem. En patient  berättade enligt Barrat et al. (2011) om sin 
upplevelse av läkare vilken var att de distansierade sig från henne. I stället för att 
sätta på sig handskar och plastförkläde och ha en diskussion inne i rummet stod 
läkarna vid dörren och pratade med henne genom en springa i dörren (Barrat et 
al., 2011). Även en annan patient upplevde distansiering eller frånvaro av både 
sjuksköterskor och läkare, 
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”I can’t see them [nurses and doctors]and I can’t hear anyone, and at time it feels 
as if it is the Marie Celeste [laughing]… Nothing happens (Informant D)” 
(Campbell, 1998 s. 443).  

Marie Celeste var ett fartyg som hittades övergivet utanför portugals kust utan att 
någon vet varför (Nationalencyklopedin, 2010). Likaså upplevde en patient 
ignorering av sjuksköterskor då denne hade kräkts (Stajduhar et al., 2000). 
Sjuksköterskorna kommunicerade vid detta tillfälle med patienten via telefon 
vilka var bekymrade över var kräkinnehållet fanns snarare än hur patienten mådde 
(Stajduhar et al. 2000). Trots att patienter upplevde stöd av sjuksköterskor och 
uppskattade dem blev angav patienter att deras behov ofta inte blev tillgodosedda. 
Frånvaro och ignorans gjorde att patienterna upplevde att kvaliteten på vården 
äventyrades och därigenom reducerades (Cheng et al., 2008; Stajduhar et al., 
2000). 

Patienters upplevelse av isolering med begränsningar och möjligheter 
Det visade sig att patienters upplevelse av att vara isolerad kunde innebära både 
möjligheter och begränsningar som i sin tur utgjorde positiva aspekter samt 
konsekvenser av negativa aspekter. 

Begränsningar 
Majoriteten av patienterna upplevde det som negativt att vara isolerad (Barrat et 
al., 2011). Enligt Stajduhar et al. (2000) kände patienterna sig straffade och en 
känsla av instängdhet infann sig till följd av de begränsningar som 
isoleringsvården kunde innebära och även om en av patienterna var medveten om 
syftet med isoleringsvården så kändes det ändå klaustrofobiskt (Thain & Gibbon, 
1996). En patient berättade vidare att det kan vara mentalt nedbrytande för 
somliga människor att vara isolerade, medan en annan patient beskrev det som att 
vara spetälsk (Newton et al., 2001). Möjligheter till kontakt med andra människor 
var dessutom begränsat vilket upplevdes som social isolering och därmed mycket 
jobbigt (Stajduhar et al. 2000). Om patienterna kände att de inte hade någon att 
tala med blev känsla av ensamhet dessutom påtagligt varav möjligheten att kanske 
bli lämnad ensam upplevdes skrämmande, stressande och kunde ge upphov till 
känsla av övergivenhet (Thain & Gibbon, 1996). Att vara isolerad beskrevs även 
utgöra en källa för frustration varav en patient fann det nätt och jämt uthärdligt, 
viljan av att få komma ut från sjukhuset var därför mycket stark, 

”I just couldn´t wait to get out, I thought, I´ll have to get out of there or I´ll crack 
up completely.” (Thain & Gibbon, 1996 s. 553). 

Möjligheter 
Positiva aspekter av att vara isolerad angavs av flera patienter i form av 
möjligheter som isoleringen kunde medföra. Exempelvis kunde ensamheten bli en 
positivt av att hållas isolerad vilket gjorde att patienter kunde uppleva 
isoleringsvården som oproblematisk (Campbell, 1999). Speciellt män angav att 
humor förekom under isoleringtiden, de var inte skrämda utan såg isolering som 
ett tillfälligt besvär eller något som var tvunget att gås igenom (Thain & 
Gibbon,1996). En annan patient tyckte om att vara isolerad för att det gav 
möjlighet till frihetskänsla från det ansvar som denne associerade till att ha med 
människor att göra (Campbell, 1999), och trots att två patienter med stöd av 
Cheng et al. (2008) rapporterade kännedom om isoleringsvårdens restriktioner 
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upplevde de det ändå som lugnt och bekvämt. Större frihet från rutiner, ökat 
privatliv, tillgång till eget utrymme, avskildhet var andra nämnda möjligheter som 
isoleringen kunde bidra till (Campbell,1999; Newton et al., 2001). Med stöd av 
Stajduhar et al. (2000) och Campbell (1999) var erfarandet av att hållas isolerad 
enligt vissa patienter inte så illa och isoleringen kunde ses likt en process som de 
var tvungna att genomgå (Campell, 1999; Cheng et al., 2008). 

Information om omvärlden under isoleringstiden var ytterligare en möjlighet som 
var en avgörande faktor för att hantera upplevelser i samband med att vara 
isolerad (Campbell, 1999; Cheng et al., 2008; Barrat et al., 2011). Detta eftersom 
den sortens information kunde ge patienterna en känsla för vad som hände världen 
omkring (Campbell, 1999). Bibehållen kontakt med omvärlden möjliggjorde 
vidare att patienter kunde känna sig mindre isolerade vilket i sin tur även kunde 
tjäna som tidsfördriv (Barrat et al., 2011). Det som bidrog till att patienterna 
kunde upprätthålla kontakten med omvärlden var tillgång till information från 
olika mediakällor varav tv radio och internet var de främsta källorna (Barrat et al., 
2011; Cheng et al., 2008). Internet blev en del av patienternas dagliga liv som ett 
resultat av betydelsen av att hållas uppdaterad om vad som hände ute i världen, 
och fanns inte internet tillgängligt så hade patienter önskemål om det (Cheng et 
al., 2008). Kontakt med andra människor via telefon var även en mycket 
betydelsefull källa för information om omvärlden (Campell, 1999; Barrat et al., 
2011; Cheng et al., 2008) för att det gav patienterna möjlighet till att känna sig 
som vanliga människor (Campbell, 1999). 
 

Patienters upplevelser av betydelsen av anhöriga 
Det poängterades av patiener att relation till anhöriga under isoleringstiden var 
högst värdefullt (Campbell, 1999; Cheng et al., 2008; Thain & Gibbon, 1996). 
Anhörigas roll var centralt för positiva upplevelser av isoleringsvård för vissa 
patienter menar Thain och Gibbon (1996) samt Campbell (1999) eftersom de 
försåg patienterna med stöd, tröst, information om det vardagliga livet. 
Därigenom kunde anhöriga reducera patienternas negativa känslor som var en 
följd av isoleringsvård (Thain & Gibbon, 1996). För vissa patienter var 
isoleringstiden dessutom enbart uthärdligt vid närvaro av sin make eller maka och 
om de eller andra nära och kära inte fanns till hands blev vårdpersonal viktiga 
komplement för patienterna vid frånvaro av deras anhöriga (Thain & 
Gibbon,1996). Patienter som hade kontakt med anhöriga under sin isoleringstid 
mådde bättre än de som inte hade det (Cheng et al., 2008). Anhöriga gav 
dessutom patienterna bekräftelse på att de inte var bortglömda och stod för 
mänsklig kontakt såsom beröring och humor när de hölls isolerade vilket hade stor 
betydelse (Campbell, 1999). I studien av Cheng et al.(2008) berättade en patient 
att isoleringsvård inte var något problem då anhöriga besökte denne, 

”I see no problems in isolation if my family visits me like they did the last time…” 
(Cheng et al., 2008 s. 21). 

DISKUSSION 
I denna del av en studie går det att kritiskt diskutera metodavsnittet och resultatet 
(Burnard, 2004).  Forskaren ska hålla sig inom datans gränser men samtidigt se på 
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den utifrån olika synvinklar, kriterier och egna åsikter (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 
2002). Tolkning av resultatet skall sättas i ett sammanhang (Dysthe et al., 2002). 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser av isoleringsvård och samla 
dessa upplevelser i en litteraturstudie med kvalitativ metod. Eftersom avsikten var 
att få fördjupad kunskap angående studiens syfte kunde en litteraturstudie med 
fördel användas (Gransskär & Höglund- Nielsen, 2008) och kvalitativ metod 
valdes i och med att den ofta används för att beskriva mänskliga upplevelser eller 
erfaranheter (Willman et al., 2006). Reflektion över andra alternativa 
förfaringssätt ägde rum, bland annat övervägdes fördelar och nackdelar med en 
empirisk studie. Vid närmare eftertanke bedömde författarna deras bristande 
erfaranheter av empiriska studier att vara till nackdel. Patienters upplevelser 
skildrade i form av intervjuer valdes i stället att beskrivas och sammanställas i en 
litteraturstudie. Värt att beröra är att medvetenhet fanns i fråga om att även studier 
med intervjuer kan vara till nackdel. Antalet deltagare som representerar 
intervjuer är ofta litet till antalet samt att ledande frågor i intervjuer kan bidra till 
ifrågasättande av studiens validitet (Wolming, 1998). 

Inklusionskriterier var till hjälp för att avgränsa sökningarna och för att finna 
relevanta artiklar beträffande studiens syfte. Motivet bakom inklusionskriterien att 
artiklarnas ålder fick sträcka sig från år 1990 fram till 2012 var att behovet av 
isoleringsvård med stöd av tidigare forskning började öka under 1900- talet 
(Larson et al., 2010). Dessutom påträffades artiklar vid undersökning av tidigare 
forskning med en ålder från sent 1990-tal. Anledningen till att ett tidsperspektiv 
på hur länge patienterna skulle ha erfarit isoleringsvård inte valdes som 
inklusionskriterie var att antalet artiklar som svarade på studiens syfte var mycket 
begränsat samt att det inte gick att identifiera erfarenheternas varaktighet. Detta på 
grund utav att det i befintliga artiklar inte framkom hur länge patienterna totalt 
sett hade varit isolerade med tanke på att tidsaspekten lyftes fram i samband med 
intervjuer då patienterna fortfarande hölls isolerade. Värt att nämna i detta 
sammanhang är att endast åtta timmar är vad som krävs för att isoleringens 
inverkan på patienter blir påtagligt menar Davis och Rees (2000). Vidare tjänade 
engelskt språk som inklusionskriterium. Anledningar till detta var att inget annat 
språk kunde behärskas förutom det egna modersmålet och vid tidigare sökningar 
vid val av svenskt språk påträffades inga artiklar. Den avgörande faktorn var 
emellertid att engelska numera är internationellt erkänt som det huvudsakliga 
språket vid forskning menar Ewer och Latorre (1967). Om någon annan hade 
utfört en liknande studie som denna och använt andra inklusionskriterier så hade 
det antagligen kunnat påverka resultatets utfall. Till exempel så valdes i den här 
studien att endast inkludera vuxna patienters upplevelser av isoleringsvård, hade 
däremot barns upplevelser inkluderats av någon annan forskare hade denne 
troligen fått ett bredare resultat. Barns upplevelser valdes dock att inte inkluderas i 
den här studien för att avgränsa den samt att deras upplevelser ansågs kunna skilja 
sig från vuxnas. 

Studiens artiklar valdes att helst ha sitt ursprung från industrialiserade länder. 
Motivet bakom valet var att ett antagande gjordes om att hälso- och sjukvård i 
industrialiserade länder kunde vara mer snarlikt uppbyggda i jämförelse med icke- 
industrialiserade länders häslo- och sjukvård. Begreppet västvärlden som referens 
för artiklarnas ursprung övervägdes men begreppet ansågs vara för mångfattande 
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och dessutom innefattas det av många olika sorters civilisationer eller 
samhällsstrukturer (Huntingtong, 1993). De länder som berörs i artiklarna är 
Kanada, Singapore, England och Australien. Gällande uppbyggnad av dessa 
länders sjukvårdssystem finns det dock geografiska skillnader som författarna 
tidigare inte hade i åtanke (Pailer, 2006). Med stöd av Pailer (2006) är europeiska 
länder och vissa asiatiska länder både offentliga samt privata där det är fritt att 
välja mellan dessa (Pailer, 2006). Sjukvårdssystem i USA är fritt vilket innebär att 
det offentliga sjukdomsskyddet är och begränsat och präglas av en privat sektor 
(Pailer, 2006). Historiskt sett när det kommer till hälso- och sjukvård är strävan 
efter samma mål dock gemensamt i olika länder, målet som nämns är att göra 
patienter friska (Pailer, 2006). Med utgångspunkt från att olika länder inriktar sig 
på samma mål inom hälso- och sjukvård ansågs studiens artiklar från Kanada, 
Singapore, England och Australien därmed vara relevanta (Willman et al., 2006). 

Eventuella kulturella skillnader var en aspekt som valdes att bortse ifrån eftersom 
det med hänsyn till studiens fokus inte ansågs vara nödvändigt, men det innebär 
inte att aspekten inte var medveten till att ha kunnat påverka resultatet. Enligt 
Hanssen (2007) bör inte fokus på kultur vara något som anses främmande 
eftersom det kan medföra glömska om att varje patient är unik. En patient måste 
få lov att vara sig själv snarare än att tjäna som representant för sin kultur 
(Hanssen, 2007). Genom att varje patient är en unik person och att patienten 
måste få vara fri från kulturell representation hölls i åtanke var det alltså inte 
nödvändigt att inbegripa kulturella skillnader i studien. Dessutom förespråkar 
även Travelbee (1971) att varje person är på alla sätt är unik vilket låg till grund 
för inspiration att välja bort skillnader av ovanstående karaktär. 

Vid val av databaser fanns målet att främst utgå ifrån omvårdnad. Därför valdes 
först att söka efter artiklar i CINAHL eftersom den i stor utsträckning är inriktad 
på omvårdnad (Willman et al., 2006). Sökningar gjordes även i PsychInfo och 
Pubmed för att kunna få så många artiklar som möjligt. Försöket att inhämta fler 
artiklar resulterade dock endast i en ny artikel samt dubletter av redan hittade 
artiklar. Sökorden valdes eftersom de verkade relevanta för att kunna få fram 
artiklar med hänsyn till studiens syfte. Antalet sökord blev dock inte många till 
antalet vilket skulle ha kunnat påverka studiens resultat. Antalet artiklar blev 
heller inte många till antalet eftersom författarina inte hittade så många artiklar. Å 
ena sidan är det viktigt att ringa in relevant litteratur och få många träffar, å andra 
sidan är det viktigt att bortse från irrelevant litteratur vilket var svårt att utjämna 
(Backman, 2008). Om en mer erfaren person hade valt sökord med hänsyn till 
syftet skulle resultatets utfall troligen tagit en annan kurs. 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av verktyget Qualitative Appraisal Tool 
enligt CASP (2012). Eftersom verktyget är på engelska varav artiklarna 
kvalitetsgranskades två gånger med tanke på att frågorna kunde uppfattas olika. 
Detta medförde att uppfattningar av frågorna bättre stämde överrens mellan 
författarna. En osäkerhet vid val av kvalitetsgranskningsprotokoll mellan CASP 
och Willman et al. (2006) infann sig dock eftersom protokollet vänder sig till alla 
som vill veta hur systematiskta litteraturstudier görs. Eftersom inte avsikten med 
studien var att göra en systematisk litteratur studie valdes därför CASP. 
Avgörande för beslutet att använda kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP 
vilade även på att det har som mål att hjälpa människor att förstå sina 
forskningsresultat för att sedan kunna använda dem i praktiken (CASP, 2012). 
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Programmet tilltalades eftersom det vänder sig till människor i övrigt. Nackdelen 
med CASP var att programmet inte tillhandahöll något förslag eller alternativ för 
kvalitetsgradering. Därför valde kvalitetsgraderingen att inspireras av alternativ 
enligt Willman et al. (2006) vilket gjorde att artiklarnas kvalitet omvandlades till 
procentsatser. Beslutet om hur många grader eller steg som kvalitetsgraderingen 
skulle inffeffatas av var inte ett oproblematiskt beslut eftersom artiklarnas kvalitet 
varken ville överskattas eller underskattas. Följden blev att fyra grader användes 
eftersom vid svar ”ja” på de två första frågorna automatiskt hade efterlämnat 80 % 
till att kunna bedöma artiklarnas kvalitet vilket ansågs vara ett högt tal. Valet att 
använda fyra grader möjliggjorde vidare att 70 % kunde få motsvara låg kvalitet, 
detta medförde att en överskattning kunde undvikas i bästa möjliga mån. 
Fördelarna med CASP var god tillgänglighet, det var enkelt att använda och dess 
tillvägagångssätt vid bedömning av artiklarnas kvalitet var enkelt att följa. 

Genomförandet av analysen gjordes med inspiration av Granheim och Lundmans 
(2004) pedagogiska beskrivning av manifest innehållsanalys för att kunna 
organisera datan på ett systematiskt vis (Backman, 2008). Manifest 
innehållsanalys valdes eftersom denna form av analysförfarande svarar på frågan 
vad (Granheim & Lundman, 2004) och frågan som ville besvaras var; vad är 
patienters upplevelser av isoleringsvård? Val av analysmetod ansågs därför vara 
av relevans. Analysen inleddes med att läsa artiklarna först var för sig och sedan 
tillsammans, det var krävande då det tog lång tid men det ansågs öka analysens 
trovärdighet och därmed resultatets utfall. Efter att artiklarna lästes tillsammans 
enades författarna om att plocka ut meningsbärande enheter, dessa klipptes sedan 
ut för att placeras enligt ett schema som på förhand hade utformats av olika steg 
enligt manifest innehållsanalys. Anledningen till att datan valdes att bearbetas på 
detta sätt var att en känsla av hanterbarhet infann sig i samband med 
analysförfarandet (Krippendorff, 2004). I takt med analysförandet i förhållande 
till studiens syfte förekom en viss tolkning vilket kan ifrågasätta analysen som 
tolkningsbar. Dels så valdes språket att översättas till svenska med hjälp av 
lexikon vilket kan ha lett till feltolkning. Dels var det även oundvkligt att bortse 
från författarnas förförståelse även om tidigare angiven innehållsanalys valdes 
som hjälp till att lättare kunna förhålla sig till texterna.  

Eftersom betydelsen av etiska överväganden vid forskning som inbegriper 
människor är av stor vikt valdes att presentera olika etiska överväganden. Det 
ville även presenteras eftersom det enligt etikprövningslag (2003:460) poängteras 
att människor inte får skadas kroppsligt, metalt eller att deras integritet får 
inskränkas. Den säger även att den enskilda människan skall skyddas och att 
respekt för männskovärdet skall bevaras (Etikprövningslag, 2003:460). 

Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att belysa patienters upplevelser av isoleringsvård. 
Resultatet visar på att vårdmiljön var betydelsefullt för patienterna. Särskilt när 
det kom till rummets estetik och att ha möjlighet till ett öppet fönster med utsikt, 
frisk luft och solsken eftersom det kunde påverka patienternas välmående positivt 
och reducerade känslan av att vara isolerad. Även Schweitzer, Gilpin och 
Frampton (2004) understryker att estetiken i ett patientrum samt ett fönster med 
en utsikt över naturen var mycket önskvärt av patienter eftersom det hade positiv 
effekt på deras humör och gjorde att de kunde känna trygghet (Schweitzer et al., 
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2004). Att patienters humör kunde påverkas positivt av en utsikt över naturen som 
i sin tur kunde få dem att känna trygghet skulle kunna återkopplas till studiens 
resultat där Campell (1999) menar att rummet kan ha inverkan på patienternas 
mentala respons och integritet. Vårdmiljöns betydelse för patienter avspeglar sig 
även i socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(2005) vilken poängterar betydelsen av estetiska aspekter i vårdmiljön, enligt 
kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskor därför medverka för att utveckla en 
god vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2005). Likaså poängterar Gaskill, Henderson och 
Fraser (1997) att vårdmiljön är av betydelse för patienter. Gaskill et al. (1997) 
menar att tillgång till ett öppet fönster, utsikt och solen särskilt påverkar 
patienternas välmående eftersom det kan frigöra patienter från känsla av tristess 
(Gaskill et al., 1997). Sjukhusvistelse tendens att kunna ge upphov till upplevelse 
av tristess och enformighet understryker även Travelbee (1971). Rummet som 
fysiskt i sig kunde enligt studiens resultat även orsaka förlust av den egna 
kontrollen och självständigheten eftersom patienter indirekt tvingades till att 
behöva be om saker de annars hade kunnat klara själva belystes tidigare i 
resultatet. Det faktum att patienters självständighet påverkas då de är beroende av 
andra för att kunna tillgodose sina behov understryker menar även Douglas & 
Douglas (2004) eftersom den fysiska omgivningen i ett patientrum kan tjäna för 
att uppta patienters uppmärksamhet från känslor av att vara isolerade. 

I resultatet demonstreras patienters upplevelse av betydelsen av sjuksköterskor i 
form av närvaro och frånvaro. Det kunde även urskiljas ur resultatet att 
vårdpersonalens bemötande bottnade i relation mellan patient och vårdpersonal, 
särskilt mellan patient och sjuksköterskor vilket angavs vara viktigt av 
patienterna. Relationen uppgavs vara viktig eftersom sjuksköterskorna kunde 
bidra till att göra isoleringen uthärdlig för vissa patienter, de försåg patienterna 
med uppmuntran, stöd och kunde lindra deras ångest. När det kommer till 
frånvaro lyfte resultatet även fram brist på uppmärksamhet från både läkare och 
sjuksköterskor vilket kunde få dem att känna sig ignorerade och att de inte 
betydde något för dem. Detta skulle kunna kopplas till Travelbee (1971) som 
menar att sjuksköterskor direkt eller indirekt alltid är i kontakt med människor 
vilket innebär att sjuksköterskor är skyldiga att etablera en relation till sina 
patienter samt identifiera deras behov av omvårdnad. Etablerandet av denna 
relation menar Travelbee (1971) är en förutsättning för att kunna uppnå 
huvudsyftet med omvårdnad, dvs. att hjälpa individen att hantera sin sjukdom 
eller sin situation samt finna en mening i den. Att frånvaro av personal låg till 
grund för att kvaliteten på vården därför äventyrades samt att patienter upplevde 
att deras behov inte alltid blev bemötta skulle alltså kunna kopplas och stärkas 
med travelbees omvårdnadsteori eftersom en relation till sjuksköterskor förutsätter 
en form av närvaro av dem. Frånvaro av personal hade dessutom betydelse för 
vårdens kvalitet skulle kunna kopplas till att sjuksköterskorna kanske inte hjälpte 
patienterna att finna mening i sin egna situation vilket var syftet med omvårdnad 
enligt Travelbee (1971). Bettydelse av närvaro för relationen mellan patient och 
sjuksköterska kan vidare ses i hälso- och sjukvårdslag (1982:763) som uppger att 
god vård särskilt bygger på att främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 
och sjukvårdspersonalen (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763). Somliga 
sjuksköterskor bidrog alltså inte till att främja god kontakt mellan dem själva och 
patienterna genom sin frånvaro trots att relation till dem var viktigt för dem.  
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Resultatet visade vidare på att patienter var både välinformerade och icke 
välinformerade angående sin egna situation samt att det fanns betydelse i att 
sjuksköterskor gav information upprepade gånger. Vikten av tillräckligt med 
information som kan förstås av patienter för att de ska kunna förstå sin situation 
eller sitt tillstånd understryker även Kyngäs (2003). Kyngäs (2003) menar att 
information är en väg till framgångsrik omvårdnad av patienter. Betydelsen i att 
ge patienter tillräckligt med information eller upprepa information åtskilliga 
gånger och därmed hålla dem välinformerade går även att koppla till svensk 
hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
skall patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, alltså 
att patienter ska ha information för att förstå sin egen situation. 

Resultatet pekar på att patienters upplevelse av att vara isolerad kunde utgöras av 
både begränsningar och möjligheter. Möjligheter kunde vara ökat privatliv, 
avskildhet, lugn, möjlighet till frihetskänsla från rutiner och enligt en patient frihet 
från associationer som denne ansåg höra till att vara kring andra människor. 
Begränsnignar och restriktioner kunde vara att patienter kunde känna social 
isolering, ensamhet, övergivenhet, nedvärdering och känsla av att vara straffad. 
Risken att patienter som vårdas i isoleringsvård kan lämnas kränkta eller känna 
sig straffade skulle kunna återkoppla till Skyman et al. (2010) som också menar 
att patienter kan lämnas kränkta till följd av isoleringsvård (Skyman et al., 2010). 
Resultatet visade vidare att patienter tyckte det var viktigt att ha möjlighet till 
kontakt med omvärlden. Även Upright och Aleksich (1989) rapporterar att 
patienters vilja att hålla kontakt med omvärlden under sin isoleringstid är stark 
varav tv radio och telefon var betydelsefulla hjälpmedel. På det hela taget gick det 
dock att urskilja från resultatet att patienter med stöd av alla artiklar upplevde 
negativa aspekter och även känslor av isolering. Den stora omfattningen av 
negativa aspekter och känslor i relation till att vara isolerad skulle kunna kopplas 
till Travelbee (1971) som understryker att sjukhusvistelse i kombination med 
sjukdom eller ohälsa är en form av lidande (Travelbee, 1971). Negativa aspekter 
och känslor skulle alltså kunna associeras till denna form av lidande. Det blir då 
viktigt att tänka på att förebygga denna ohälsa, lindra lidande samt främja hälsa 
eftersom det enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (2005) ingår och krävs av sjuksköterskor. Dessutom kan kännedom 
om en patients förväntade kliniska utveckling i hans eller hennes situation kan 
bistå sjuksköterskor med att identifiera omvårdnadsåtgärder menar DiCenso, 
Guyatt och Ciliska (2005). Om sjuksköterskor då med stöd av DiCenso et al. 
(2005) känner till att patienters situation i samband med isoleringsvård kan 
utvecklas till negativa känslor kan sjuksköterskor alltså lindra lidande i 
kombination med sjukhusvistelse genom att kunna bistå med lämpliga 
omvårdnadsåtgärder. Denna möjlighet skulle åter igen kunna återkopplas till 
socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) som 
krävde att sjuksköterskor skall förebygga ohälsa, lindra lidande samt främja hälsa, 
eftersom möjligheten att kunna identifiera omvårdnadsåtgärderna på angivet sätt 
enligt DiCenso et al. (2005) i sin tur skulle kunna möjliggöra att sjuksköterskor 
lever upp till de kraven. 

Resultatet visade att anhöriga kunde vara centrala för positiva upplevelser under 
isoleringstiden för vissa patienter samt att de hade förmåga att minska negativa 
känslor hos patienter samt göra isoleringstiden uthärdlig. Anhöriga, särskilt en 
make eller maka kunde förse patienterna med stöd, tröst, kontakt med det 
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vardagliga livet och vissa patienter kunde få bekräftelse på att de inte var 
bortglömda. Anhöriga kunde även förse patienterna med information om det 
vardagliga livet vilket var viktigt. Likaså visar Gaskill et al.(1997) att det var 
betydelsefullt för patienter att deras familj försåg dem med information om det 
vardagliga livet. Även Cohen, Ley och Tarzial (2001) belyser anhörigas betydelse 
för patienter som vårdas i isoleringsvård som menar att patienter hade svårt att 
utstå isoleringstiden om inte anhöriga hade funnits till hands emellanåt för att ge 
stöd (Cohen et al., 2001). Betoning på betydelsen av anhöriga för patienter kan 
även talas om med hjälp av Travelbees omvårdnadsteori (1971) som säger att 
bekräftelse på att en individ betyder något är associerat med upplevelse av 
mening, och för att hålla känslan av mening vid liv behöver en människa få stöd 
kontinuerligt av hennes närstående eller av sina vårdare (Travelbee, 1971). Detta 
stämmer överrens med resultatet att det var viktigt med stöd från anhöriga, särskilt 
en make eller maka och att sjukvårdspersonal fick tjäna som komplement om 
anhöriga inte fanns nära till hands.  

För att kunna förstå patienters upplevelser av sin situation som sjuksköterska är 
det viktigt att se till den mening patienten själv lägger i den aktuella situationen, 
snarare än att se till eventuella diagnoser sade Travelbee (1971) i sin 
omvårdnadsteori. Att utforska patienters upplevelser av isoleringsvård med 
inspiration av detta resonemang i relation till studiens data kunde ge svar på och 
mening i författarnas forskningsfråga; Vad är patienters upplevelser av 
isoleringsvård? I detta sammanhang vill dock en svaghet påpekas, nämligen att 
intresset för vald forskningsfråga tog sin början i nyfikenhet om hur patienter 
upplever hög grad av isolering. Detta gjorde att studiens forskningsfråga ställdes i 
relation till isoleringsvård i enkelrum med eller utan sluss (Ericson & Ericson, 
2003) vilket ledde till att innefatta både cancerpatienter, immunosuppressiva 
patienter och patienter med smittosamma sjukdomar i artiklarna som låg till grund 
för studiens resultat. Författarna gjorde medvetet detta val eftersom utbudet av 
artiklar rymdes inom mycket snäva gränser vilket skulle ha medfört en otillräcklig 
mängd av artiklar. Utav detta skulle dock möjlighet till en ny forskningsfråga med 
fördel kunna kasta nytt ljus på om det finns påtagliga skillnader i upplevelse av 
isoleringsvård, men i framtiden dock med nogrannare hänsyn till motivet bakom 
behovet för denna typ av vård hos patienter. 
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SLUTSATS 
Patienters upplevelser av isoleringsvård kan upplevas på olika sätt i form av både 
begränsningar och möjligheter med såväl positiva och negativa aspekter. Denna 
typ av vård kan dock ge upphov till att dess kvalitet stryps åt och äventyras 
eftersom patienters behov inte alltid kan tillgodoses.  

Denna medvetenhet skulle kunna ge mening åt att besitta kunskap om hur 
patienter upplever isoleringsvård för att kunna erbjuda god vård som 
sjuksköterska. Det skulle även kunna ligga mening i att besitta denna sortens 
kunskap för att kunna erbjuda god vård till dessa patienter även i framtidens 
hälso- och sjukvård. Författarna föreslår dock fortsatt forskning av eventuella 
skillnader i upplevelse av isoleringvård med tanke på att patienter skulle kunna 
uppleva isoleringsvård olika beroende på varför de behöver vårdas i 
isoleringssyfte. Detta också med tanke på att behovet av isoleringsvård i framtiden 
kan komma att öka.  
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Bilaga 1.  Artikelsökningar som gav artiklar till resultatet. 

DATABAS Sökord Booleska 
sökoperator/Search 
as keyword 

Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Utvalda artiklar till 
kvalitetsgranskning 

Använda 
artiklar till 
resultat 

CINAHL 

 

”Patient 
isolation” + 

Experience 

AND 

 

Search as keyword 

 

12 3 3 3 3 

CINAHL Source isolation Search as keyword 5 5 5 1 1 

CINAHL ”Protective 
isolation” 

Search as keyword 2 1 1 1 1 

PubMed 

 

Source isolation 
+ 

Infection + 

Experience 

AND 54 1 1 1 1 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP. 1(3) 

 



 

29 
 

Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP. 2(3) 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP. 3(3) 
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Bilaga 3. Artikelöversikt. 1(2) 

Titel Kvalitetsgrad Författare Metoden Syfte Resultat 

Patient’s perceptions of 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus and 
source isolation: a 
qualitative analysis of 
source isolated patients 

 God (90%) Newton, J-T., Constable, D., & 
Senior, V. (2001). The hospital 
infection society. 

Kvalitativ metod med 
intervjuer som täckte 
upplevelse av MRSA och 
patienters förståelse för 
isoleringsvård och 
barriärvård. 

Syftet var att dokumentera 
patienters uppfattningar av 
att vara infekterad med 
MRSA och patienters 
upplevelse av 
isoleringsvård. 

Resultat var att de flesta 
intervjuade patienterna 
hade en viss uppfattning 
av vad MRSA innebär. 
Men när det kom till 
isoleringsvård så ansåg 
deltagarna att det hade sina 
för och nackdelar.  

Behind barriers - patients 
perceptions of source 
isolation for methicillin-
resistant staphylococcus 
aureus (MRSA) 

 

Medel (80%) Barrat, R., Shaban, R., & Moyle, 
W. (2000). Australian Journal of 
advanced nursing. 

Kvalitativ metod med data 
inhämtade genom 
intervjuer.  

Syftet var att utforska 
patienters upplevelse av 
isolering i samband med 
MRSA.  

Resultatet delades in i tre 
teman; att vara infekterad 
med MRSA, att vara 
tillsammans med andra 
och att leva mellan 4 
väggar. 

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

Hög (100%) Campbell, T. (1999). Journal of 
advanced nursing. 

Kvakitativ metod med 
data inhämtade genom 
intervjuer. 

Syftet var att beskriva 
cancerpatienters känslor 
vid isoleringsvård till följd 
av behandling med 
cytostatika. 

Resultatet delades in åtta 
kategorier. 4 av dessa 
beskriver patienters 
upplevelser vid isolering 
och 4 av dem beskriver 
patienters upplevelser av 
cancer. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt. 2(2) 

Titel Kvalitetsgrad Författare Metoden Syfte Resultat 

An exploratory study of 
recipients perceptions of 
bone marrow 
transplantation 

Medel (80 %) Thain, C-W., & 
Gibbon, B. (1996). 
Journal of advanced 
nursing. 

Kvalitativ medtod med 
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys användes 
sedan för att skapa teman. 

Syftet var att utforska 
patienters uplevelser vid 
benmärgstransplantation 
där patienters upplevelser 
vid isoleringsvård utgjorde 
ett tema. 

 

Resultatet bestod av ett flertal 
teman nämlighet dödlighet, döden, 
tur, fängelse, relationer och 
fysiska effekter av isolering. 

An exploratory study on 
the isolation experience on 
patients with 
heamatological disorders 

 

Medel (80%) Cheng, H-C., Qin, 
L- X., & Tee, H-K. 
(2008). Singapore 
journal of nursing. 

Kvakitativ metod med data 
inhämtade genom 
intervjuer. 

Syftet var att få insikt i hur 
sjuksköterskor kan  hjälpa 
isolerade patienter, samt 
att få en inblick hur 
patienter med 
hematologiska diagnoser 
upplever isoleringsvård.  

Resultatet bestod av fem teman; 
att vara isolerad, tidigare 
erfarenheter av isoleringsvård, 
isoleringsvård och coping, 
närvaron av vårdare samt besök av 
anhöriga.   

Thyriod cancer: Patients 
experiences of receiving 
lodine-131 therapy 

 

God (90%) Stajduhar, K-I., 
Niethercut, J., Chu, 
E., Phung, P., 
Rohde, J., Sicotte, 
A., & Young, K. 
(2000). Oncology 
Nursing Forum. 

 

Kvalitativ metod som 
utgjorde två steg; 
intervjuer med fokusgrupp 
samt telefonintervjuer med 
patienter som inte kunde 
närvara i fokusgruppen 

Syftet var att utforska 
patienters upplevelser vid 
behandling av 
sköldkörtelcancer.  

  

Resultatet i studien delades in i 
fyra teman av författarna, att inse 
den totala upplevelsen av cancer, 
att vara isolerad, insikt i den totala 
upplevelsen av omvårdnad och att 
förstå barriärer i behandlingar. 
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Bilaga 4. Exempel på analysförande. 1(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Sub-kategori Kategori 

To look out of the window thus 
having a view was important as 
it made participants feel less 
isolated 

Att se ut genom ett fönster och 
ha en utsikt var viktigt för  
deltagarna eftersom det fick 
dem att känna sig mindre 
isolerade 

Fönster och utsikt i det fysiska 
rummet kunde reducera känslan 
av att vara isolerad 

Det fysiska rummet Patienters upplevelse av 
betydelsen av vårdmiljön i och 
utanför rummet 

Some participants, in particular, 
felt better when they were able 
to see the sun 

Vissa deltagares välmående 
ökade när de hade tillgång att 
kunna se solen 

Att kunna se solen ökade vissa 
patienters välmående 

Det psykiska rummet Patienters upplevelse av 
betydelsen av vårdmiljön i och 
utanför rummet 

Additionaly other comments 
made by informants indicated 
that they valued the nursing 
staff for a number of reasons 
including the reaseuring 
presence of a nurse 

Informanterna uppskattade 
vårdpersonalen av flera 
anledningar, inkluderat den 
betryggande närvaron av en 
sjuksköterska  

Närvaro av vårdpersonal samt 
den betryggande närvaron av en 
sjuksköterska uppskattades 

Närvaro Patienters upplevelse av 
betydelsen av sjuksköterskor 

The negative characteristics for 
isolation were lack of attention 
from nursing staff and 
loneliness 

De negativa aspekterna av 
isolering var brist på 
uppmärksamhet från personal 
och ensamhet 

Personalens frånvaro och 
ensamhet var negativa aspekter 

Frånvaro Patienters upplevelse av 
betydelsen av sjuksköterskor 

The nurses also constantly 
remind and reinforce to me 
about me being in isolation 

Sjuksköterskorna påminde 
konstant och stärkte varför jag 
var isolerad 

Sjuksköterskor höll patienten 
välinformerad om dennes egna 
situation 

Närvaro Patienters upplevelse av 
betydelsen av sjuksköterskor 
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Bilaga 4. Exempel på analysförande. 2(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Sub-kategori Kategori 

Isolation was perceived to have 
both positive and negative 
aspects by participants. The 
positive characteristics 
identified were greater freedom 
from routine, greater privacy 
and solitude 

Isolering uppfattades att ha bade 
positiva och negativa aspekter 
av deltagarna. De positiva 
aspekterna som identifierades 
var större frihet från rutiner, 
ökat privatliv och avskildhet 

Frihet från rutiner, ökat 
privatliv och större avskildhet 
var möjligheter som 
identifierades som positivt 

Möjligheter Patienters upplevelse av 
isolering med begränsningar 
och möjligheter 

Maintaining contact witk the 
outside world was considered to 
be a key strategy for coping 
with the experience of isolation 

Att bibehålla kontakt med 
omvärlden var centralt för att 
kunna hantera upplevelsen av 
isolering 

Att kunna ha kontakt med 
omvärlden var viktigt för 
hanteringsförmågan  

Möjligheter Patienters upplevelse av 
isolering med begränsningar 
och möjligheter 

The restriction in access and 
egress that is required of 
isolation greately reduced or 
modified opportunities to 
socializing and interacting with 
other patients 

Restriktioner som krävs vid 
isolering medförde att tillfällen 
att kunna umgås och interagera 
med andra patienter 
begränsades  

Tillfällen till att kunna umgås 
och interagera med andra 
patienter begränsades 

Begränsningar Patienters upplevelse av 
isolering med begränsningar 
och möjligheter 
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Bilaga 4. Exempel på analysförande. 3(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Sub-kategori Kategori 

For some it was only bearable 
by the presence of others, 
principally the spouse 

För vissa var det endast 
uthärdligt vid närvaro av andra, 
främst av en make eller maka 

Det var endast uthärdligt vid 
närvaro av främst en make eller 
maka 

 Patienters upplevelse av 
betydelsen av anhöriga 

The impact of having a loved 
one during the isolation process 
was also highlighted by 
participant C: “They mean a lot 
to me and it’s better to have 
someone to accompany and 
talked to me in isolation” 

Inverkan av att ha nära och kära 
till hands under 
isoleringsprocessen lyftes även 
fram av deltagare C: ”De 
betyder mycket för mig och det 
är bättre att ha någon som 
sällskap och att prata med i 
samband med isoleringen 

Det var viktigt att ha nära och 
kära till hands för att ha sällskap 
och någon att prata med i 
samband med isoleringen 

 Patienters upplevelse av 
betydelsen av anhöriga 

My family keeps me updated 
about what is happening in the 
everyday world while I was in 
isolation 

Min familj håller mig 
uppdaterad om det vardagliga  
medan jag var isolerad 

Familjen höll patienten 
uppdaterad om det vardagliga 

 Patienters upplevelse av 
betydelsen av anhöriga 
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