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Sammanfattning 
Bakgrund: Ibland är det nödvändigt att isolera patienter, vilket innebär vårdande i enkelrum. 
Isoleringens syfte är att förhindra smittspridning till andra individer eller att skydda en 
individ från smitta. Patienternas upplevelse vid isoleringstillfället är personlig och varierar för 
varje patient. Isoleringsmiljön är betydelsefull både för patientens upplevelse samt 
välbefinnande. Som sjuksköterska är det av vikt att vara medveten om patienternas 
upplevelse vid isolering för att kunna ge en god vård.  
Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av att vara isolerad vid nedsatt 
immunförsvar och smittsam sjukdom. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga artiklar från databasen 
CINAHL. Artiklarna analyserades med Graneheim och Lundmans beskrivning av 
innehållsanalys.   
Resultat: I resultatet framkom huvudkategorierna, behov av kommunikation och information, 
att bli skyddad eller att skydda andra, rummets påverkan samt närvarons betydelse. 
Underkategorierna som framkom var att känna sig fången, att vara ensam, närvaro från andra 
samt avsaknad av närvaro. 
Slutsats: Patienternas upplevelse av sin tid i isolering varierar, då både positiva och negativa 
aspekter framkom. En ökad förståelse inom ämnet gör att sjuksköterskan kan planera sin 
omvårdnad och ge en personcentrerad vård samt att patienten får en ökad tillit till vården. I 
dagens sjukvård finns en bristande förståelse inom ämnet. Därför är en ökad 
informationsspridning och mer forskning nödvändig. 
 
Nyckelord: Innehållsanalys, isolering, kvalitativ, miljö, patient och upplevelse.  
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Inledning 

Isolering är en försiktighetsåtgärd och används för att förhindra överföring av smitta eller 

infektion, genom direktkontakt (Gould, 2009). Isolering av en patient sker när individen är 

infekterad av en mikroorganism som kan spridas till andra patienter, besökare eller 

sjukvårdpersonal. För att begränsa spridningen isoleras alla patienter som bär på en smittsam 

sjukdom. De patienter som är mottagliga för att drabbas av en infektion på grund av sitt 

nedsatta immunförsvar vårdas även de i isolering (Findik, Ozbaş, Cavdar, Erkan & Topcu, 

2012; Soon, Madigan, Jones & Salata, 2013).  

 

En effektiv isolering kräver att patienterna vårdas i ett enkelrum med egen toalett. Isolering 

av patienter med infektioner är vanligt inom hälso- och sjukvården (Madeo, 2003). Madeo 

(2003) menar att det därför är viktigt som sjuksköterska att ha en förståelse för hur 

patienterna upplever isoleringen. Patienterna upplever sin tid i isoleringen olika, ur både 

negativa och positiva aspekter (Madeo, 2003). Genom att förbereda patienterna inför deras 

kommande isolering kan de få en bättre förståelse och acceptans av situationen, än de 

patienter som inte förbereds (Lindahl & Skyman, 2014).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om hur patienterna upplever isoleringen, 

för att kunna agera professionellt efter situationen och planera omvårdnaden (Findik et al., 

2011). Soon et al. (2013) menar att det inte finns tillräcklig forskning och kunskap inom 

området (Soon et al., 2013). En fördjupning i form av en sammanställning av vetenskapliga 

artiklar är därför av vikt för kommande sjuksköterskeroll. Kunskapen leder till en djupare 

förståelse av patientens upplevelse av att vara isolerad, och ger en möjlighet till vidare 

utveckling inom området.  
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Bakgrund 

Historik 

Upplevelsen av att bli isolerad kan vara skrämmande och oroväckande. Behovet av att 

omhänderta dessa patienter är i dagens sjukvård av vikt för att en smittspridning inte ska ske. 

Isolering har förekommit i århundraden för att skydda andra mot en ovanlig sjukdom. 

Isoleringen uppfanns när en epidemi av sjukdomar upptäcktes. Patienter som skulle isoleras 

från allmänheten fick leva i hyddor fram till 1940- talet då isoleringssjukhus utvecklades. 

Från år 1960 kunde även isoleringen av en smittad individ behandlas på allmänna sjukhus 

(Gammon, 1999). Sedan 1950-talet har kunskap funnits om att mikroorganismer har varit den 

stora orsaken till besvärliga infektionssjukdomar. Spridningen av smittan förekom genom 

direktkontakt och vårdgivarnas händer var en orsak till att smittan spreds vidare (Gould, 

2009).  

Isolering 

Isolering innebär att en patient vårdas i avskildhet från andra patienter och det sker i ett 

enkelrum. Syftet med isolering är att försöka förhindra smittspridning till övriga patienter, 

vårdpersonal och anhöriga (Findik, Ozbas, Cavdar, Erkan & Topcu , 2011). Enligt Madeo 

(2003) anpassas vården i isolering efter om patienten är isolerad på grund av en smittsam 

sjukdom eller efter om patienten har nedsatt immunförsvar och är mottaglig för smitta 

(Madeo, 2003).  

 

Enligt smittskyddslagen (SFS 2004: 168) skall befolkningens behov av skydd mot spridning 

av smittsamma sjukdomar tillgodoses av samhällets smittskydd. I samhällets smittskydd 

ingår det att personer med smittsamma sjukdomar skall isoleras för att risken av att 

smittspridningen skall minimeras. En patient som är isolerad har enligt smittskyddslagen 

(SFS 2004: 168) rätt till stöd och god vård samt nödvändiga förberedelser som gör att risken 

för smittspridning minskar. Patienten ska under isoleringstiden få möjlighet till sysselsättning 

samt fysisk aktivitet som är anpassat efter patientens behov och kondition. Om det inte finns 
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tydliga hinder skall patienten få vistas utomhus minst en timme, dagligen. Patienten har rätt 

till kontakt med omvärlden via telefonsamtal och besök (SFS 2004:168).  

Patientsäkerhet 

Findik et al. (2011) beskriver att strikta hygienrutiner ska tillämpas vid isolering. Handskar, 

heltäckande skyddsrock, munskydd med visir ska användas av all personal vid kontakt med 

en patient i isolering. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) ska hälso- och 

sjukvårdspersonal följa särskilda hygienrutiner vid vård, behandling eller direktkontakt med 

patienter för att minska risken för smittspridning. Handdesinfektionsmedel ska användas 

direkt före och efter kontakt med en patient och innan användning av handskar. Finns det risk 

att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska plastförkläde eller 

skyddsrock samt skyddshandskar användas. Efter varje arbetsmoment ska skyddshandskarna 

bytas. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har en vårdgivare skyldighet att arbeta ur 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, vilket innebär att vårdgivaren ska använda sig av de 

åtgärder som finns, vidta nya åtgärder samt planera sitt arbete för att förebygga att patienten 

drabbas av vårdskada (SFS 2010:659).  

Immunförsvar 

Immunförsvaret är kroppens försvarssystem som hindrar främmande organismer, bakterier 

och virus att ta sig in i kroppen. Det finns många olika mikroorganismer på människornas 

kroppsyta i exempelvis hud och tjocktarm, dessa mikroorganismer kallas för kroppens 

normalflora samt är ofarliga och de bidrar till att kroppen mår bra. Patogena mikroorganismer 

och parasiter är mikroorganismer som kan framkalla infektionssjukdomar när 

immunförsvaret är nedsatt. Vita blodkroppar och extracellulära proteiner utgör 

immunförsvaret. Huvudfunktionen immunförsvaret har är att skydda kroppen mot 

sjukdomsframkallande mikroorganismer, eliminera skadad eller död vävnad samt eliminera 

cancerceller. Immunförsvaret är indelat i två delar, det ospecifika och det specifika, för att 

immunförsvaret ska fungera krävs det att båda delarna samarbetar (Sand, Sjaastad, Haug, 

Bjålie & Toverud, 2007). Nedsatt immunförsvar innebär att kroppen har en reducerad 

förmåga att skydda sig mot ett smittämne. I dagens sjukvård ökar förekomsten av patienter 

med försämrat immunförsvar, det är av vikt att upptäcka dem tidigt, det kan vara 

livsavgörande. Patienterna är infektionskänsliga och behöver skyddas mot smittämnen 

(Ericson & Ericson, 2009). 
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Smittsam sjukdom 

Smittskyddslagens (SFS 2004:168) definition av smittsam sjukdom är när individer kan bli 

smittade eller att sjukdomen är ett hot mot befolkningens hälsa. Enligt Bonita, Beaglehole 

och Kjällström (2006) orsakas en smittsam sjukdom av överföring av en smittsam patogen till 

en individ som är mottaglig. Patogener kan överföras till individer direkt från andra smittade 

individer eller djur. Överföringen kan även ske indirekt via vektorburen, luftburen eller 

transportburen smitta.  Bonita et al. (2006) anger att sjukdomar som överförs direkt mellan 

människor och beröring heter kontagiösa sjukdomar. Alla patogener orsakar inte bara 

sjukdom utan kan också skapa en toxisk effekt som orsakas av kemiska föreningar från 

patogenen, exempelvis Staphylococcus aureus. Bonita et al. (2006) beskriver att den enskilda 

individen och den mänskliga säkerheten hotas av smittsamma sjukdomar. Infektionskedjan 

vid smittsamma sjukdomar är beroende av smittämnet, överförningsprocessen, 

tillfredställande värde i kroppen och miljön. Om ett smittämne under naturliga förhållanden 

kan växa och föröka sig i en individs kropp, finns det ett tillfredställande värde för 

smittämnet. Utvecklingen av en smittsam sjukdom påverkas även av miljön, exempelvis 

temperaturförhållanden eller den allmänna hygienen. För att bekämpa och minska 

spridningen av smittsamma sjukdomar, finns det åtgärder som övervakning, prevention, 

behandling och isolering (Bonita et al., 2006). Gammon (1999) menar att upplevelsen över att 

ha en smittsam sjukdom och vara isolerad är skrämmande för patienten samt vänner och 

familj (Gammon, 1999).   

 

Upplevelse 

Grunden för en persons upplevelse utgår ifrån individens medvetande och självmedvetande. 

En upplevelse är individuell och personlig, den kan inte förstås eller tolkas av andra. I vården 

ses den erfarna människan som ett kunskapsobjekt, där en djupare upplevelse framkommer. 

En fördjupning av en upplevelse innefattar att den når och engagerar hela människan 

(Eriksson, 1987). Travelbee (1971) menar att en upplevelse skapas från en händelse och 

erfarenhet. Vidare beskriver Dahlberg (2014) att tillsammans kan två individer dela en 

erfarenhet men upplevelsen från tillfället är personlig och unik. Gammon (1999) beskriver att 

upplevelse av isolering är subjektiv och patienterna upplever både positiva och negativa 

aspekter. Findik et al.(2012) menar att patienter i isolering kan uppleva nedstämdhet, ångest, 

rädsla och förlorad självkontroll. Vidare menar Findik et al. (2012) att patienterna kan 

uppleva isoleringsrummet som en säkerhet. På grund av isoleringen tyckte patienterna att 
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deras rum blev bättre och mer noggrant städat samt att de fick en mer personcentrerad 

omvårdnad (Findik et al., 2012). 

Miljö 

Ylikangas (2012) menar att olika miljöer påverkar individen på olika sätt. Mötet med en ny 

miljö gör att individen reagerar med sina sinnen och sina känslor. Känslorna som framträder 

är betydande för hur individen upplever miljön och vidare hur en patient upplever att miljön 

är vårdande (Ylikangas, 2012). Enligt Nightingale (1969) är miljön ett centralt begrepp och 

miljön påverkar hur väl patienten läker och blir naturligt helad. Nightingale (1969) anser att 

miljöns utformning är betydelsefullt för patientens välbefinnande, vårdandet samt 

tillfrisknande. Miljön är föränderlig och kan upplevas som hälsofrämjande, 

sjukdomsframkallande eller sjukdomsbevarande. Det sker ständigt ett samspel mellan 

individen och miljön, för att individen ska reagera positivt på en förändrad miljö måste det 

finnas en anpassningsförmåga hos individen. Nightingale (1969) konstaterar att det finns 

både en fysisk och en psykosocial miljö, båda är till hjälp vid patientens läkningsprocess på 

olika sätt. Fysisk miljö är det som finns i omgivningen som exempelvis ren luft, rent vatten, 

inredning och personlig renlighet. Den psykosociala miljön innefattar tillgång till 

information, goda relationer, kommunikation samt möjlighet till umgänge och privatliv.  

Relationen och närheten mellan vårdpersonal och patient är ur psykosocial miljö aspekt en 

betydelsefull del i patientens läkande. Nightingale (1969) ansåg redan på sin tid att 

sjuksköterskan inte bara skulle administrera mediciner utan också använda sig av naturen och 

miljön för att skapa en god läkningsprocess för patienten (Nightingale, 1969).  

 

Enligt Roy (2009) behöver en individ anpassa sig till sina livsomständigheter för att kunna 

utvecklas och bevara sin integritet. Hänsyn ska tas till att varje individ är unik och att alla har 

en subjektiv upplevelse av en situation. Roy (2009) har utformat ”The Roy Adaption Model”, 

vilken beskriver människans förmåga att anpassa sig effektivt till förändringar i omgivningen. 

En föränderlig nivå benämns som adaptionsnivå, vilket representerar individens möjlighet att 

svara positivt på en situation och förändring. Roy (2009) menar att den föränderliga nivån 

utgörs av två punkter, situationens svårighetsgrad och individens fysiska och psykiska 

tillstånd. Inom sjukvården belyser sjuksköterskan patientens ständiga samspel med sin 

omgivning och miljö. Förändringar eller anpassningar kan hota patientens hälsa och 
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sjuksköterskan behöver ge stöd så att patienterna kan bevara sin balans i livet och sin 

integritet (Roy, 2009). 

 

Syfte 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av att vara isolerad vid nedsatt immunförsvar och 

smittsam sjukdom. 

Metod 

Designen som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En kvalitativ metod är 

enligt Olsson och Sörensen (2011) en forskningsprocedur som ger beskrivande data, det kan 

exempelvis vara individens upplevelse. Varje individ är unik och den kvalitativa metoden 

syftar på att fånga individens livsvärld och beskriva fenomen. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att en litteraturstudie är en metod som innebär att datainsamling sker genom 

vetenskapliga artiklar som redan har blivit publicerade (Olsson & Sörensen, 2011).  

Datainsamling och urval 

Inklusionskriterierna för urvalet i sökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

publicerade efter år 2000 för att få så ny data som möjligt, omfatta både män och kvinnor 

över 18 år som varit isolerade samt vara peer reviewed. Peer reviewed beskriver Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) är artiklar som har blivit granskade av experter inom området 

(Willman et al., 2011).  Artiklar som handlade om patienter som upplevt isolering under 

tvångsvård inom psykiatrin uteslöts.  

 

Datainsamling har skett enskilt av båda författarna genom sökningar i databaserna Cinahl, 

Pubmed och Medline. Datainsamling sker enligt Willman et al. (2011) genom de olika 

databaserna. Medline och Pubmed innehåller tidskrifter inom medicin och omvårdnad. 

Medline och Pubmed har samma producent, däremot innehåller Pubmed fler referenser och 

har en större tillgänglighet till artiklar som ännu inte fått sökord kopplat till sig. Cinahl 

innehåller artiklar från engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2011). 

Sökningarna har skett genom manuell, fritext - och specialiserad sökning. Enligt Karlsson 

(2012) är en manuell sökning när sökningar sker från referenslistor i redan utvalda artiklar 

och böcker. En fritextsökning sker genom att ett ord skrivs i sökrutan, sökningen blir bred 
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och sökordet eftersöks både som titel, författare och ämnesord (Karlsson, 2012). Vidare 

menar Karlsson (2012) att en specialiserad sökning är en mer noggrann sökning där titel, 

författare och ämnesord är indexerade i olika sökfält. Uppgifterna som ger träffar vid sökning 

är titel, författare, källa, abstract, typ av artikel samt ämnesord (Karlsson, 2012). För att 

sökningen skulle bli mer exakt har sökning i ämnesord genomförts i Cinhal Headings och 

Medical Subject Headings (MeSH) (Karlsson, 2012). Begränsningar i sökningen har skett 

genom booelska operatorer, ordet AND. Enligt Karlsson (2012) är det till hjälp för att kunna 

kombinera och söka med flera ämnesord samtidigt (Karlsson, 2012). Sökorden som användes 

var: Experience, patient isolation, Commuicable diseases, patients experience, Source 

isolation, MRSA, Patient attitudes, Bone Marrow Transplantation, Patients perceptions, 

Immunocompromised Host (bilaga 1). Vid sökningen tog författarna kontakt med en 

bibliotekarie som hjälpte till att effektivisera sökningarna i databaserna och hitta nya sökord. 

Av sökningarna i databaserna som genomfördes lästes totalt 4386 artiklar på titelnivå, sedan 

lästes 45 stycken abstract efter titelns relevans i förhållande till syftet. 31 stycken artiklar föll 

bort då de inte besvarade syftet. Av de kvarstående 14 artiklarna föll sex artiklar bort innan 

kvalitetsgranskningen då två av dem var kvantitativa och fyra var 

litteratursammanställningar. Totalt gick åtta artiklar vidare till kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning 

Författarna har enskilt läst artiklarna flertalet gånger och därefter gjort kvalitetsgranskningen 

var för sig. Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt Olsson och Sörenssons (2011) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Olsson & Sörensson, 2011), (bilaga 2).  

Granskningsprotokollet bestod av 20 punkter som poängsattes mellan 0- 3 poäng, beroende 

på om punkterna fanns i artikeln och hur tydligt de var beskrivna. Poängen räknades ut och 

artiklarna fick ett procentvärde på vilken kvalitet de hade. Författarnas granskningar 

sammanställdes och artiklarna fick en kvalitetsprocent som båda författarna var nöjda med. 

Efter procentvärdet fick de en grad, grad ett motsvarade 80 procent, grad två motsvarade 70 

procent och grad tre motsvarade 60 procent. 70 procent var godkänt för studien. Åtta artiklar 

gick igenom kvalitetsgranskningen, sex stycken artiklar fick grad ett och två stycken artiklar 

fick grad två (bilaga 4).  

Dataanalys 

Analysen av insamlad data skedde genom en manifest innehållsanalys med latenta inslag. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en manifest innehållsanalys beskriver 
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textmaterialets uppenbara och synliga delar. I en manifest innehållsanalys kan tolkningar 

förekomma av personerna som analyserar textmaterialet. Latent ansats innebär att det sker en 

djupare tolkning om vad som ligger bakom ordet (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna 

lästes flera gånger av båda författarna, eftersom Axelsson (2008) anser att analysen blir 

noggrannare och en djupare förståelse skapas (Axelsson, 2008). 

 

Meningsenheterna plockades ut enskilt och därefter diskuterades de gemensamt och 

sammanställdes. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en meningsenhet som ett antal 

ord eller en mening som har ett gemensamt budskap (Graneheim & Lundman, 2004). 

Meningsenheterna skrevs in i ett worddokument och översattes från engelska till svenska, vid 

behov användes översättningslexikon. Därefter genomfördes en kondensering och kodning 

som författarna gjorde var för sig. En kondensering är enligt Graneheim och Lundman (2004)  

när meningsenheterna reduceras till färre ord och kärnan behålls. Kodning menar Graneheim 

och Lundman (2004) är en etikett på meningsenheten, det kan vara ett ord eller flera 

sammanhängande ord (Graneheim & Lundman, 2004). Worddokumentet med 

analysprocessen skrevs ut och varje meningsenhet, kondensering och kodning bildade en del 

som sedan klipptes ut. De olika delarna lades ut på ett bord för att skapa en överblick över 

delarna. Koderna bildade sedan kategorier som Graneheim och Lundman (2004) menar är en 

grupp med koder som har likvärdigt innehåll (Graneheim & Lundman, 2004), (bilaga 3). 

Kategoriseringen genomfördes tillsammans genom att bilda olika grupper med varje utklippt 

del, koderna som ingick i en grupp hade ett likvärdigt innehåll. Huvudkategorierna 

utformades först och därefter bildades underkategorierna.  

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier vilka är: ”behov av kommunikation och information”, 

”att bli skyddad eller att skydda andra”, ”rummets påverkan” samt ”närvarons betydelse”. I 

kategorin ”rummets påverkan” bildades två underkategorier att känna sig fången samt att 

vara ensam och i kategorin ”närvarons betydelse” bildades underkategorierna närvaro från 

andra samt avsaknad av närvaro. 
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Figur. 1 visar patientens upplevelse av att vara isolerad vid nedsatt immunförsvar och 

smittsam sjukdom. 

 

Behov av kommunikation och information  

Det som patienterna upplevde under sin isolering var bristande information och dålig 

kommunikation mellan patienten och sjukvårdspersonalen. Få patienter hade fått information 

angående sitt tillstånd och förstod inte varför de var isolerade. Patienterna upplevde att det 

inte fick information angående hur isoleringsprocessen går till. De menar att en skriftlig 

information hade varit till hjälp, som sedan kunde kompletteras med en muntlig information 

från sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalens uppdatering om 

deras tillstånd och ge daglig information var bristande.  Patienterna samt deras vänner och 

familj hade under isoleringstiden frågor som sjukvårdpersonalen inte kunde svara på. Den 

bristande informationen gjorde att patienterna upplevde att familj och vänner blev rädda för 

att komma på besök under isoleringstiden. Möjligheten att kommunicera med andra personer 

var avgörande för patientens tröst, lindrande, läkande och tillfrisknande. Den generella 

upplevelsen från patienterna var att sjukvårdspersonal hade otillräcklig kunskap om att 

kommunicera efter situationen, genom att patienterna inte kunde förstå vad personalen 

menade och sa. De patienterna som upplevde att möjligheten till kommunikation var 

tillräcklig, var de som hade fått mer tid med sjuksköterskan. Sjuksköterskan kunde hjälpa och 

förklara för patienten på ett sätt så att patienten kunde förstå vad deras tillstånd innebar. 

Patienter som fått tillräcklig information angående isoleringen upplevde sin tid i isolering 

bättre än de patienter som upplevde att de fick otillräcklig information (Barrat, Shaban & 

Moyle, 2010; Newton, Constable & Senior, 2001;Cheng, Qin & Tee, 2008; Lupión – 

Mendoza, Antúnez – Domínguez, González- Fernández, Romero- Brioso & Rodriguez – 

Bano, 2015; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Ward, 2000).  
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Att bli skyddad eller att skydda andra 

Under vårdtiden i isolering upplevde patienterna att vårdpersonalen använde 

skyddsutrustning som förkläde och handskar samt var noga med sin handhygien. Patienterna 

menade att skyddsutrustningen var till för att skydda andra och inte föra smittan vidare 

(Barrat et al., 2010; Newton et al., 2001; Cheng et al., 2008). 

 

”All the nurses must wear an apron and gloves and do something with 

their hands outside when they leave the room. Every time they leave the 

room they have to change the barrier bit” (Newton et al., 2001, s278). 

 

Patienterna hade en delad uppfattning om hur isoleringen skyddade. En del upplevde att 

isoleringen var bra för deras egen skull, så att de inte blev smittade med en infektion. Det 

fanns även de som upplevde att isoleringen endast var till för att skydda andra för att de inte 

skulle bli smittade samt patienter som trodde att de skyddade andra genom att inte ta emot 

besök. Patienterna som inte ville ta emot besök upplevde att de var bättre psykiskt förberedda 

och trodde att sina besökare mådde bättre av att inte se dem i det tillståndet.  En annan 

bidragande faktor till att patienten upplevde att de ville skydda andra var att patienterna 

kände sig infekterade, nedsmutsade och smittsamma (Barrat et al., 2010; Cohen, Ley & 

Tarzian, 2001; Cheng et al., 2008; Lupión – Mendoz et al., 2015). 

 

Rummets påverkan 

Att känna sig fången 

Patienterna upplevde isoleringen som ett fångenskap och att det var mentalt förnedrande 

eftersom de kände sig inlåsta och avskurna från omvärlden och andra människor. Patienterna 

kände sig instängda eftersom de inte kunde lämna rummet eller röra sig fritt, detta gav en 

begränsad rörelseyta vilket de upplevde som tråkigt och skrämmande. Begränsningen ledde 

till att patienten upplevde en klaustrofobisk känsla (Barrat et al., 2010; Cohen et al., 2001; 

Cheng et al., 2008; Ward, 2000; Skyman, Thunberg- Sjöström & Hellström, 2010; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Lupión – Mendoza et al., 2015; Newton et al., 2001).”My room seemed 

very dark and yet there was a glare in it, and I felt I absolutely got kind of claustrophobic and 

I couldn’t stand it any longer” (Cohen et al., 2001 s 596). Isoleringen gjorde att patienterna 

upplevde en frustation över att vara begränsad. Patienten upplevde isoleringen som 
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kränkande eftersom de alltid var tvungna att be om hjälp, då påverkades den kontroll de 

kände att de hade över sitt liv under sjukhusvistelsen. Patienterna ville varken vara en 

belastning för sina anhöriga eller sjukvårdspersonalen. Isoleringen och känslan av fångenskap 

associerade patienterna med en mängd olika känslor som rädsla, ilska och skuld (Barrat et al., 

2010; Cohen et al., 2001; Skyman et al.,2010).  

Att vara ensam 

 Ensamhet var något patienterna upplevde på varierande sätt, somliga tyckte att ensamheten 

var bekväm medan andra upplevde den obehaglig eftersom de inte hade någon annan att 

ventilera sina känslor och tankar med. Under isoleringsprocessen upplevde patienterna att de 

fick färre besök av vänner samt familj och det ledde till en upplevelse av ensamhet och 

långtråkighet (Cheng et al., 2008; Pacheco & Spyropoulos, 2010).  ”I get lonley, you 

know….lonesome” (Pacheco & Spyropoulos, 2010 s 169). Patienter upplevde att 

isoleringsmiljön var högljudd genom ljud som kom från sjukhusets ventilation. Det blev 

tydligare i enkelrum och när patienterna var ensamma. Enkelrummet gav patienterna en 

fördel genom att de på ett lättare sätt kunde hantera sin situation. Patienterna värderade 

integritet och tröst samt tyckte att det minskade deras känsla av ensamhet under 

isoleringstiden.  Patienterna menade att ensamheten och enkelrummet gav ett privat och 

personligt utrymme samt en möjlighet att avvika från rutiner. Tiden i isoleringen var generellt 

vilsam, genom att vara ensam tyckte patienterna att det blev mer lugnt och tyst. Genom att 

vårdas i enkelrum upplevde patienterna att de fick en större integritet och besökare fick en 

större frihet genom att inte behöva ta hänsyn till andra patienter (Barrat et al., 2010; Cohen et 

al., 2001; Newton et al., 2001; Ward, 2000; Cheng et al., 2008; Pacheco & Spyropoulos, 

2010). 

Närvarons betydelse  

Närvaro från andra 

En viktig del för patienterna under sin isoleringsperiod var daglig kontakt med andra 

människor utifrån. Genom besök från vänner och familj gick patienternas tid fortare och 

deras känsla av att vara instängd minskade. Det patienterna uppskattade vid ett besök var att 

besökaren stannade kvar några minuter extra, det gjorde att patienten upplevde besöket mer 

naturligt. Det var betydande för patienten att ha en nära familjemedlem eller vän hos sig att 

kunna samtala med, under isoleringsprocessen. Det kändes bra för patienterna att dagligen få 
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sällskap eftersom det gav en paus från isoleringen och behandlingen den genomgick (Cheng 

et al., 2008; Barrat et al., 2010; Cohen et al., 2001). ”Visits made by my family and close 

friends meant a lot to me, it’s like a break from the treatment and isolation” (Cheng et al., 

2008 s 20). Patienterna upplever att omvärlden påverkade deras upplevelse av isolering, de 

kände sig mindre isolerade genom att kunna få besök från familj och vänner samt att kunna se 

ut på utsikten genom fönstret. Genom att kunna se och höra andra samt att ha bakgrundsljud 

igång i form av tv-apparat eller radio blev deras isoleringstid hanterbar och patienterna kände 

sig mindre isolerade. Genom att patienten hade tillgång till tv-apparat, radio och besök ökade 

kontakten med livet utanför isoleringsrummet, vilket gav en positiv upplevelse hos 

patienterna och situationen blev mer hanterbar. Patienten upplevde att den omvårdnad och 

kontakt de fick med sjukvårdspersonal under sin tid i isolering var tillfredställande, det fanns 

inget att anmärka på. Om patienterna önskade hjälp eller närvaro från sjukvårdpersonal visste 

de hur de skulle tillkalla personalen (Barrat et al., 2010;Cheng et al., 2008; Cohen et al., 

2001).  

Avsaknad av närvaro 

Patienterna upplevde att kvaliteten på vården äventyrades på grund av isoleringen, genom att 

det fanns en fördröjning hos sjukvårdspersonalen innan de kom och svarade på ringningar. 

”It takes a bit longer to come and attend to me when I call, but I understand they may be 

busy” (Lupión – Mendoza et al., 2015 s 398). Vården påverkades även genom att patienterna 

upplevde att de inte fick några spontana besök från sjukvårdspersonalen, förutom när de 

skulle utföra en omvårdnadsuppgift eller ge läkemedel. Patienterna upplevde överlag att det 

fanns en bristande uppmärksamhet från sjukvårdspersonal, det gjorde att de kände sig 

nedvärderade. Patienterna kände oro över att isoleringen påverkade deras förmåga att 

socialisera sig med vänner, familj och sjukvårdpersonal. Möjligheten att umgås med de andra 

patienterna minskades på grund av isoleringen. Patienterna upplevde att de saknade någon att 

dela sina erfarenheter med, isoleringen ledde till en saknad av att ha en rumskamrat eftersom 

att andra patienter upplevdes som sällskap, bekvämlighet och en möjlighet till att utbyta 

tankar om sin situation eller ohälsotillstånd. (Barrat et al., 2010;Lupión – Mendoza et al., 

2015; Ward, 2000; Cheng et al., 2008; Skyman et al., 2010; Newton et al., 2001). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie baserat på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats bedömdes vara 

aktuellt för att besvara studiens syfte. Författarna hade inte kunskap inom ämnet sedan 

tidigare därför ansågs en litteraturstudie vara lämplig för att skapa en överblick, ge ökad 

kunskap samt att tiden bedömdes vara begränsad för att kunna genomföra en empirisk studie. 

Enligt Axelsson (2008) kan en student ta lärdom i form av att söka och värdera ny kunskap 

samt sammanställa kunskapen när en litteraturstudie genomförs, kunskaperna är nödvändiga 

och användbara i den framtida professionen. Vidare beskriver Axelsson (2008) att för 

studenter som genomför sitt första självständiga arbete är en litteraturstudie ett bra metodval 

(Axelsson, 2008). En svaghet i metodvalet var att resultatet i de vetenskapliga artiklarna som 

användes i studien redan har tolkats av forskare och användbar information kan ha förlorats, 

det kan även varit en styrka då författarna i studien gjort sin tolkning samt att materialet är 

genomarbetet en gång till. I studiens syfte skulle patientens upplevelse belysas och det leder 

till att en kvantitativ metod inte var relevant. Olsson och Sörensen (2011) menar att en 

kvalitativ metod användas för att beskriva en individs upplevelse av någonting (Olsson & 

Sörensen, 2011).   

 

Inklusionskriterierna för urvalet var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eftersom att 

det är ett internationellt språk och är ett språk som båda författarna behärskar. Inom 

vetenskapen anses engelskan vara det vanligaste språket och de flesta vetenskapliga 

artiklarna publiceras på engelska. Inklusionskriterierna omfattade både män och kvinnor över 

18 år för att utesluta minderåriga och få en bredare sökning, det fanns inga artiklar som 

beskrev skillnaden i genusperspektiv. Artiklarna som handlade om patienter som isolerats 

inom psykiatrin uteslöts eftersom att de inte svarade på studiens syfte. Genom att använda 

”Peer reviewed” ökade kvaliteten och trovärdigheten på artiklarna. Inklusionskriterierna 

bedömdes vara bra då det gav träffar på artiklar som besvarade studiens syfte.  

 

Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000, sökningen gav tillräckligt många artiklar 

som var användbara till studien och därför valde författarna att inte söka på äldre artiklar.  

Det kan ha varit en nackdel att endast använda artiklar publicerade från år 2000, då risken för 

att missa användbar information för att besvara syftet ökade. Axelsson (2008) menar att ett 
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årtal som inklusionskriterie kan fastställas utefter hur mycket tidigare forskning som finns 

inom det aktuella området. Den aktuella forskningen har sammanställts genom att artiklar 

från och med 2000 har använts. Arbetessättet styrks av Axelsson (2008), som menar att en 

litteraturstudie ska vara baserad på den senaste forskningen inom området. 

 

I studien har sökningar i Cinahl, Pubmed och Medline genomförts för att få fram 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Författarna insåg att Pubmed och Medline hade samma 

innehåll i sina databaser och sökningarna koncentrerades därefter till Cinahl och Pubmed. 

Genom att ta hjälp av bibliotekarien fick författarna stöd i att finna nya sökord och för att 

effektivisera sina sökningar i databaserna. Sökningar har genomförts i block och fritext, det 

ledde till att sökningen blev bred samt att trovärdigheten på studien ökade. Sökningar har 

skett med hjälp av MeSH termer och Cinahl headings vilket varit till hjälp för att ge en mer 

exakt sökning. Enligt Willman et al. (2011) används Cinahl headings för att sökningen skulle 

bli korrekt utförd (Willman et al., 2011). Booleska operatorer som användes var AND för att 

kunna kombinera sökorden i de olika blocksökningarna samt för avgränsning. Willman et al. 

(2001) menar att det finns andra booleska operatorer vilka är OR och NOT. OR breddar 

sökningen och med NOT blir sökningen förminskad (Willman et al., 2011). Studiens 

författare ansåg att dessa inte var relevanta för att de inte passade in i sökningen. 

 

Kvalitetsgranskningen har genomförts enskilt och därefter gemensamt, det gjorde att 

granskningen blev bredare eftersom att båda författarna fick ge sin bedömning på artiklarna. 

Granskningsprotokollet, (bilaga 2) användes till kvalitetsgranskningen för att varje punkt 

kunde poängsättas, en poängsättning sågs som en fördel eftersom att artiklarna kunde 

bedömas på större skala istället för endast ja och nej. Under kvalitetsgranskningen har 

författarna tagit hänsyn till att granskningen var subjektiv och tolkning kan ha förekommit i 

poängsättningen.  

 

En manifest innehållsanalys med latenta inslag användes som metod då det gav en möjlighet 

att hitta det centrala i textinnehållet och meningsenheterna, vilket var en fördel då upplevelser 

skulle belysas. Graneheim och Lundman (2004) menar metoden ger utrymme för tolkning 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har läst artiklarna flertalet gånger enskilt, det 

ansågs vara en fördel då ett bredare perspektiv och en ökad förståelse skapades. I linje med 

Axelsson (2008) så ökar trovärdigheten i analysprocessen om artikeln läses flera gånger 
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(Axelsson, 2008). Under analysen gjordes delarna enskilt för att få olika synvinklar och en 

ökad pålitlighet av analysprocessen. Författarna valde att översätta meningsenheterna från 

engelska till svenska, därefter genomfördes kondenseringen och kodningen. Översättningen 

skedde innan kondenseringen och kodningen för att undvika feltolkningar och få ut det 

centrala från texten. Översättningslexikon var till hjälp för att minska risken för felaktig 

översättning. Under hela analysprocessen har hänsyn tagits till att feltolkningar kan ha skett 

vid översättning eftersom att författarnas modersmål är svenska.  

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att patienterna upplevde isoleringstiden olika och hade olika 

erfarenheter från situationen. Resultatet speglas i fyra kategorier, behovet av kommunikation 

och information, att bli skyddad eller att skydda andra, rummets påverkan samt närvarons 

betydelse. Rummets påverkan bildade två underkategorier, att känna sig fången samt att vara 

ensam. Närvarons betydelse resulterade i underkategorierna, närvaro från andra och avsaknad 

av närvaro.  

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde isoleringen mer hanterbar när det fanns en 

möjlighet att kunna kommunicera med andra individer. Kommunikationen under vårdtiden 

blev lidande då patienterna upplevde att sjukvårdspersonal saknade kunskap i att 

kommunicera efter patienternas behov och situationer. Studiens resultat visade även att 

patienterna upplevde att de inte fick daglig information om sitt tillstånd, vilket ledde till att 

vårdtiden påverkades och patienterna blev osäkra. Resultatet visade att patienterna upplevde 

att en skriftlig information hade varit till hjälp för att få en ökad förståelse av situationen. 

Gammon (1998) beskriver i sin studie att det skapas en osäkerhet hos patienten när 

informationen inte är tillfredställande och det påverkar tiden i isoleringen. Gammon (1999) 

styrker att bristande information förekommer vid isolering, vilket leder till att patienterna 

känner sig osäkra. Vidare påvisar Gammon (1999) att sjukvårdspersonalen kommunicerar 

mindre med de isolerade patienterna, vilket gör att kommunikationen dem emellan blir 

lidande.  Gammon (1999) visar däremot i sin studie att kommunikationen bidrar till att 

patienterna känner delaktighet och det är nödvändig för att patienten ska kunna uttrycka sina 

behov (Gammon, 1999). Resultatet bevisade att sjukvårdspersonalen brister i sin kompetens 

genom kommunikationen och informationen. I linje med patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonalen ett ansvar att ge patienten och anhöriga 
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information och ge dem möjlighet att vara delaktig i omvårdnadsarbetet (SFS 2010:659).  

 

Vidare visade resultatet att upplevelsen av att skydda var varierande för patienterna, 

upplevelsen var kopplad till att patienterna ville skydda sig själva från sjukdom eller att 

patienterna ville skydda andra från att se dem i isoleringstillståndet. Tiden i isolering gjorde 

att patienterna upplevde sig som smittade och infekterade. I resultatet framkom att 

patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen använde skyddsutrustning för att inte föra 

smittan vidare och för att skydda andra. Patienterna tyckte att sjukvårdspersonalen var noga 

med hygienrutinerna. Resultatet styrks med socialstyrelsen (SOSFS 2007:19) som betonar 

vikten av att använda situationsanpassad skyddsutrustning samt att alltid vara noga med de 

basala hygienrutinerna (SOSFS 2007:19). Enligt Findik et al. (2011) tillämpas isolering för 

att undvika smittspridning samt för att skydda andra mot att bli smittade. Vidare lyfter Findik 

et al. (2011) fram att skyddsutrustning ska tillämpas vid isolering för en säker vård (Findik et 

al, 2011).  

 

I resultatet framkom att patienterna upplevde sig som fångar under tiden i isolering, 

upplevelsen av fångenskapet ledde till att patienterna kände sig avskurna från det dagliga 

livet. Resultatet visade att patienterna i isolering påverkades psykiskt samt fysiskt och att 

vårdsituationen uppfattades som svår att hantera. Adaptionsnivån skulle i detta fall kunna bli 

låg då bestämningsfaktorerna blir påverkade. Roy (2009) menar att patienten ska ha en hög 

adaptionsnivå för att kunna anpassa sig efter situationen. Adaptionsnivån påverkas av 

patientens fysiska, psykiska tillstånd och hur svår situationen uppfattas (Roy, 2009). 

Resultatet beskrev att patienterna upplevde att de förlorade kontroll över sina liv eftersom att 

de var beroende av ständig assistans. Den ständiga hjälpen ledde till att patienternas 

självkänsla påverkades. Gammon (1999) visar i sin studie att upplevelsen av att vara instängd 

och fången leder till att patienterna förlorar självkänslan och självkontrollen. Vidare lyfter 

Gammon (1998) fram att om patienterna känner att de har kontroll över situationen ger det en 

högre självkänsla och en större förmåga att anpassa sig till situationen (Gammon, 1998).  

I resultatet framkom att patienterna i isolering upplevde ensamhet på olika sätt, ur både 

positiva och negativa aspekter. De positiva aspekterna var att patienterna upplevde 

bekvämlighet då de inte behövde dela rum med övriga patienter, det blev mer lugnt och tyst.  

De negativa sidorna var obehag över att vara ensam och utelämnad. Ylikangas (2012) 

framhäver att miljöns utformning påverkar patientens känslor. I studiens resultat påvisades att 
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patienterna blir påverkade av att vara ensamma och det skapas en känsla av ensamhet. 

Patienter upplevde att de fick färre besök av vänner och familj under sin tid i isolering, det 

gjorde att de upplevde en långtråkighet som var kopplad till ensamheten. Studiens resultat 

styrks genom att Gammon (1999) och Madeo (2001) beskriver att patienterna kan uppleva 

ensamhet som ett problem genom långtråkighet. Vidare styrker Ylikangas (2012) att 

känslorna är betydelsefullt för hur patienterna upplever miljön som vårdande (Yilikangas, 

2012). Resultatet visade att den högljudda sjukhusmiljön gjorde att patienternas ensamhet 

blev mer tydlig när de var isolerade i enkelrum. Detta styrks av Nightingale (1969) som 

beskriver att den fysiska och psyksociala miljön är betydande för patientens möjlighet att läka 

från ohälsotillstånd (Nighingale, 1969).  

 

Resultatet i studien beskrev att omvärlden var en betydande faktor för patienternas tid i 

isolering. För patienterna i isolering bestod kontakten med omvärlden av att titta ut genom 

fönstret, ha tillgång till tv-apparat och telefon. Tv-apparaten och telefonen gjorde att de 

kunde vara uppdaterade om vad som hände utanför isoleringen och sjukhuset. Madeo (2001) 

menar att patienterna i isoleringen föredrog att isoleringsmiljön liknade miljön som fanns i 

hemmet. Tillgång till Tv – apparat, radio och nyhetstidning gjorde att patienterna upplevde 

trivsel under sin tid i isolering (Madeo, 2001).  Resultatet visade att patienterna upplevde att 

närvaron från andra hjälpte dem att hantera sin tid i isolering, genom att ta emot besök från 

vänner och familj kunde patienterna fokusera på besöken istället för sin vårdsituation. 

Närvaron av vännerna, familjen och sjukvårdspersonalen gjorde att patienterna upplevde att 

känslan av instängdhet minskade samt att tiden i isoleringen uppfattades som att gå fortare. 

Gammon (1999) beskriver i sin studie att patienterna behövde stöd från vänner och anhöriga 

för att kunna hantera sina känslor som uppstår under isoleringstiden. Vidare påvisar Gammon 

(1999) att patienternas välmående i isoleringen förbättrades av stödet de fick av familj och 

vänner. Nightingale (1969) menar att goda relationer och möjlighet till umgänge och privatliv 

leder till en god psykosocial miljö (Nightingale, 1969). Resultatet påvisade att patienter i 

isolering som hade möjlighet till närvaro från andra upplevde den psykosociala miljön bättre 

än de som upplevde en avsaknad av närvaro.  

 

Vidare visade resultatet att patienterna i isolering upplevde en avsaknad av närvaro när 

sjukvårdspersonalens besök till patienten i isolering blev färre eller att det tog längre tid för 

patienten att få hjälp av sjukvårdpersonal. Madeo (2001) påvisar att patienterna kände sig 
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bortglömda eftersom att när de ringde efter hjälp tog sjukvårdspersonalen lång tid på sig 

innan de svarade ringningen och hjälpte patienterna (Madeo, 2001). I resultatet framkom att 

isoleringen gjorde att patienterna upplevde att deras förmåga att spendera tid med vänner, 

familj och personal minskade och med det skapades en oro. Oron kan kopplas till Roy (2009) 

att en människa är beroende av att ha en relation till en annan människa för att uppnå en 

komplett självbild. Vidare menar Roy (2009) att oron skapas när patienternas relationer till 

andra människor påverkas och genom det berörs den kompletta självbilden. Madeo (2001) 

menar att besök från sjukvårdspersonal minskar patientens känsla av oro och långtråkighet.  

Slutsats 

Alla patienterna upplevde isoleringstiden som varierande, de upplevde att kommunikation var 

av stor vikt för att kunna hantera situationen och att daglig information från 

sjukvårdspersonalen var nödvändig. Isoleringsrummet gjorde att patienterna upplevde att de 

var ensamma och att de var i ett fångenskap. Skyddsutrusningen som sjukvårdpersonalen 

använde när de vårdade patienterna i isolering fick patienterna att uppleva att de skyddade 

andra och från att föra smittan vidare. Av betydelse för patienterna i isolering var närvaro 

från sina vänner, familj och sjukvårdspersonal. Både den psykosociala - och fysiska miljön är 

avgörande för patientens upplevelse av isolering, tillfrisknande och välmående. Hur 

patienterna upplever tiden i isolering är en användbar kunskap för sjuksköterskeprofessionen. 

Genom att få en förståelse för patienternas upplevelse av isolering kan sjuksköterskan hjälpa 

patienter att hantera situationen och ge en personcentrerad omvårdnad, på så sätt kan 

patienterna få förtroende och tillit till sjuksköterskan. Studien resulterar i att mer forskning 

behövs eftersom att det inte finns många artiklar publicerade inom området. En del av studien 

beskrev att sjukvårdspersonalens kunskap om att kommunicera med patienterna var bristande 

och det visar tydligt att det är av vikt av forskning sker specialiserat inom det området. 

Forskningen och informationen inom området behöver spridas till vårdavdelningar så att 

sjukvårdpersonal kan utbilda sig och använda sig av kunskapen för att patienterna ska få en 

förbättrad upplevelse av sin tid i isolering. 
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Självständighet  

Hedvig Ljung och Sandra Timelin har under arbetets gång bidragit lika mycket. Sandra 

Timelin har haft huvudansvaret för inledningen och bilaga ett till fyra, Hedvig Ljung har haft 

huvudansvaret för metoden, figur 1 och referenslistan. I bakgrundsavsnittet har ansvaret för 

de olika delarna fördelats mellan parterna, Sandra Timelin har haft huvudansvaret för 

historik, isolering, patientsäkerhet samt immunförsvar och Hedvig Ljung har haft 

huvudansvaret för smittsam sjukdom, upplevelse samt miljö. Delar av analysprocessen 

gjordes först var för sig och sedan sammanställdes, den sammanfattande delen genomfördes 

tillsammans. De övriga delarna har gjorts gemensamt, där turades författarna om att ha 

ansvaret för skrivandet.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Tabell 1. Visar sökning i Cinahl  

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

S1 Experience 127 472 2015-10-05 
 

0 0 

S2 Patient isolation 1 982 2015-10-05 
 

0 0 

S3 Communicable 
diseases 

9 388 2015-10-05 
 

0 0 

S4 Source isolation 61 2015-10-05 
 

0 0 

S5 patients experience 18 660 2015-10-05 
 

0 0 

S6 MRSA 3 394 2015-10-06 
 

0 0 

S7 Patient attitudes 28 229 2015-10-06 
 

0 0 

S8 Bone Marrow 
Transplantation 

2 941 2015-10-07 
 

0 0 

S9 Patients perceptions 1 471 2015-10-08 
 

0 0 

S10 
Immunocompromised 
Host 

3 206 2015-10-13 0 0 

S1 AND S2 26 2015-10-05 7 4 

S2 AND S3 13 2015-10-05 4 0 

S4 AND S5 2 2015-10-05 0 0 

S2 AND S6 37 2015-10-05 5 1 

S2 AND S7 19 2015-10-06 5 3 

S2 AND S8 3 2015-10-07 1 1 

S2 AND S9 15 2015-10-08 2 0 

S2 AND S10 7 2015-10-13 0 0 

Patient isolation  905 2015-10-07 10 4 

Patient isolation and 
MRSA 

106 2015-10-06 5 1 
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Tabell 2. Visar sökningar i Medline  
Sökordskombinationer 
Fritextsökning 

Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Patient isolation AND 
patient experience 

12 2015-10-09 
 

0 0 

Patient isolation AND 
Communicable disease 

157 2015-10-09 
 

0 0 

Patient isolation AND 
MRSA 

230 2015-10-09 
 

0 0 

Patient isolation AND 
Immunocompromised 
Host 

42  2015-10-09 
 

0 0 

 

Tabell 3. Visar sökningar i Pubmed  

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

1 Patients experience  258725 2015-10-09 
 

0 0 

2 Patients isolation 53480 2015-10-09 
 

0 0 

3 Communicable disease 50390 2015-10-09 
 

0 0 

4 Immunocompromised 
Host 

22848 2015-10-09 
 

0 0 

1 AND 2 1646 2015-10-09 
 

4 0 

2 AND 3 583 2015-10-09 
 

2 0 

2 AND 4 583 2015-10-09 0 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat =3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patient med t.ex. Lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet ˃ 20 % 5-20 % ˂ 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg Medel Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultat beskrivning (redovisning, tabeller, etc.).  Saknas Otydlig Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teorier, etc.).  Ej acceptabel Låg Medel  God  

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig  

Diskussion av egen kritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God  

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses). 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ordgrundade slutsatser Finns Saknas    

Total poäng (max 48p)        P        P        P       P 

    P 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

Titel     

Författare     
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Bilaga 3 Innehållsanalys 

Tabell 4. Visar en översikt av analysprocess 

Meningsenhet Översättning Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Most 
complaints 
about care 
related to lack 
of information 
and poor 
communication.  
 

De flesta 
klagomålen om 
vården var i 
samband med 
bristande 
information och 
dålig 
kommunikation 
 

Klagomål om 
vården var i 
samband med 
bristande 
information och 
dålig 
kommunikation 
 

Bristande 
information och 
dålig 
kommunikation 

 Behov av 
kommunikation 
och information 

“All the nurses 
must wear an 
apron and 
gloves and do 
something with 
their hands 
outside when 
they leave the 
room. Every 
time they leave 
the room they 
have to change 
the barrier bit.” 

“Alla 
sjuksköterskor 
måste använda 
förkläde och 
handskar och 
göra något med 
sina händer 
utanför när dem 
lämnar rummet. 
Varje gång de 
lämnar rummet 
måste de byta 
skyddsutrustnin
g.” 
 

Alla måste 
använda 
förkläden och 
handskar och 
utanför rummet 
gör de något 
med sina 
händer. 
 

Använda 
förkläden och 
handskar 
 

 Att bli skyddad 
eller att skydda 
andra 

“My room 
seemed very 
dark and yet 
therewas a glare 
in it, and I felt I 
absolutely got 
kind of 
claustrophobic 
and I couldn’t 
stand it any 
longer.”  
 

“Mitt rum 
kändes mycket 
mörkt och då 
fanns det ändå 
en glipa i det, 
och jag kände 
att fick en viss 
klaustrofobisk 
känsla och jag 
kunde inte stå 
ut med det 
längre”. 
 

Rummet kändes 
mörkt, jag fick 
klaustrofobi 
känsla och 
kunde inte stå 
ut längre. 

Klaustrofobi 
känsla 

Att känna sig 
fången 

Rummets 
påverkan 

Loneliness 
related to 
isolation 
measures was a 
central feature 
of the patient 
experience 
 

Ensamhet 
relaterat till 
isoleringstiden 
var en stor del 
av patients 
upplevelse. 
 

Ensamhet 
relaterat till 
isoleringstiden 
 

Ensamhet Att vara ensam 
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Having a 
loved one by 
their side or 
having visitors 
visit them 
during the 
isolation was 
something the 
participants 
particularly 
looked    
forward to. 
"Visits made 
by my family 
and close 
friends meant 
a lot to me, it´s 
like a 
breakfrom the 
treatmentand 
isolation." 

 

Att ha nära och 
kära på besök 
under 
isoleringstiden 
var någon 
deltagarna såg 
framemot. 
”Besök från 
min familj och 
nära vänner 
gjorde mycket 
för mig, de gav 
mig en paus 
från 
behandlingen 
och 
isoleringen. 

 
 
 

 

Såg framemot 
besök från 
vänner och 
familj, det gav 
en paus i 
behandlingen 
och 
isoleringen. 

 

Besök från 
nära och kära 

 

Närvaro från 
andra 

Närvarons 
betydelse 

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. 
 

Isoleringen 
reducerade 
kraftigt eller 
modifierade 
möjligheter till 
umgänge och 
interagerar med 
andra patienter. 
 

Isoleringen gav 
mindre 
möjlighet till 
umgänge med 
andra patienter 
 

Minskat 
umgänge 
 

Avsaknad av 
närvaro 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  

Tabell 5. Visar en översikt av analyserade artiklar 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Cheng, H., Qln, L. & Lee, H. 
 
2008 
 
Singapore 

An exploratory study on 
the isolation experience 
of patients with 
Haematological disorders 

Semi-strukturerad 
intervjuer.  

Sju patienter blev utvalde att delta i 
studien.  
Enbart fyra patienter valde att delta. 

Grad I 

Choen, M., Ley, C. & Tarzian, A. 

 

2001 

 

USA 

Isolation in Blood and 
Marrow Transplantation 

Hermeneutik 
fenomenologisk 
studie med intervjuer. 
 

25 patienter som hade genomgått en 
ABMT - autolog 
benmärgstransplantation blev 
tillfrågade om att delta i studien, men 
enbart 20 var villiga att delta.  

Grad II 

Barratt, R., Shaban, R.& Moyle, W. 

 

2010 

 

Nya Zeeland  

Behind barriers: patients’ 
perceptions of source 
isolation for 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 
 

Fenomenologisk 
studie med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

10 patienter under isolering valdes ut 
och alla var villiga att delta.  

Grad I 

Skyman, E., Sjöström, H. & 

Hellström, L. 

 

2010 

 

Sverige 

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

Djupintervjuer.  93 patienter var isolerade vid tillfället, 
av dessa valdes sex deltagare ut för 
studien då dessa var positiva för 
studien.  

Grad I 
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 Pacheco, M. & Spyropoulos, V. 

 

2010 

 

Kanada  

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

Semi- strukturerade 
intervjuer. 

Fem patienter deltog i studien och en 
anhörig till varje patient. Totalt var 10 
personer med i studien.  

Grad II 

Ward, D 

 

2000 

 

England 

Infection control: 
reducing the 
psychological effects of 
isolation  

Semi- strukturerade 
intervjuer. 

21 patienter var tillfrågade om att 
delta i studien och alla dessa deltog 
under hela studien.  

Grad I 

Lupión-Mendoza, C., Antúnez-

Domínguez, M., J González-

Fernández, C., Romero-Brioso, C. 

& Rodriguez-Bano, J. 

 

2015 

 

USA 

Effects 
of isolation on patients  
and staff. 
 

En tvådelad studie, 
både kvantitativ och 
kvalitativ.  
Använde endast den 
kvalitativa delen. 
 
Semi- strukturerade 
individuella 
intervjuer.  

28 patienter intervjuades under 
studien. 
De intervjuade även 28 
sjukvårdspersonal.  

Grad I 

Newton, J., Constable, D. & 

Senior, V. 

 

2001 

 

England 

Patients' perceptions of 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus 
and source isolation: a 
qualitative analysis of 
source-isolated patients. 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer.  

19 patienter deltog under hela studien. 
12 kvinnor och sju män.  

Grad I 


