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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Isoleringsvård tillämpas i syfte att hindra smittspridning. Sjuksköterskor anser 
att de inte kan ge patienter som är isolerade lika mycket uppmärksamhet som de icke-
isolerade patienterna. Brist på kunskap inom området gör att sjuksköterskor är rädda för att 
smittas vilket leder till färre antal besök hos patienter som är isolerad. Syfte: Att skapa en 
översikt kring isoleringsvård på grund av smittsam sjukdom ur ett patientperspektiv. 
Metod: Allmän litteraturöversikt bestående av 12 vetenskapliga artiklar varav sju artiklar 
med kvalitativ ansats, fyra artiklar med kvantitativ ansats och en artikel med mixed metod 
ansats. Resultat: Isoleringens fysiska miljö upplevdes som viktig och var avgörande för 
patienters välbefinnande, att få ett eget rum var uppskattat. Vårdpersonalens bristfälliga 
förmåga att tillämpa hygien och isoleringsrutiner upplevdes negativ. Bristande kontinuitet av 
information från vårdpersonalen gjorde att patienterna kände sig otrygga. Känslorna som 
uppstod på grund av isolering var många, ensamhet var den vanligaste känslan då isoleringen 
reducerade kontakt med anhöriga och vårdpersonal. Slutsats: Vårdpersonalen kan minska 
patienters negativa upplevelse av isolering genom att förse patienterna med kontinuerlig 
information, regelbundna besök samtidigt som de strävar efter att bevara patienters 
integritet och värdighet i samband med omvårdnad.  

Nyckelord: Isoleringsvård, litteraturöversikt, omvårdnad, patient, smittsam sjukdom. 



ABSTRACT 

Background: Isolation care is applied to prevent infection spread. According to nurses they 
cannot give patients who are isolated as much attention as non-isolated patients. Lack of 
knowledge about contagious diseases makes nurses afraid of being infected, which results in 
fewer visits to patients who are isolated. Aim: To provide an overview of isolation care due to 
contagious disease from a patient perspective. Method: Literature review consisting of 12 
quality-reviwed articles of which seven articles had a qualitative approach, four with 
quantitative approach and one mixed method. Results: The physical environment of the 
isolation seems to be important and was crucial to the patients’ well-being, access to a 
separate room was appreciated. The inadequate application of hygiene and isolation routines 
to the healthcare staff was perceived to be negative. Healthcare staff lack of continuity 
regarding information caused the patients to feel insecure. A feeling of loneliness was the 
most common feeling during isolation care because it reduced contact with relatives and 
healthcare staff. Conclusion: Healthcare staff can reduce patients’ negative experience of 
isolation by providing them continuous information and regular visits while striving to 
maintain patient integrity and dignity during nursing care.  

Keywords: Contagious disease, isolation care, literature review, nursing care, patient. 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete handlar om patienter som blir isolerade på somatiska vårdavdelningar 
på grund av smittsam sjukdom. Val av ämnesområdet är av intresse på grund av personliga 
erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen samt arbete inom den somatiska 
vården där vi vårdade patienter som var isolerade på grund av smittsamma sjukdomar. 
Ämnet är även av intresse för sjukhuset i Köping som vill få en djupare förståelse om 
isoleringsvård. Under arbete med patienter som var isolerade märkte vi att patienterna var 
begränsade till sitt rum och inte kunde delta i några aktiviteter, som till exempel gångträning 
med arbetsterapeut. Patienterna var ofta ensamma i sitt rum längre perioder förutom då de 
fick besök av anhöriga eller vårdpersonal. Vi märkte skillnad i patienternas välmående då de 
fick besök av sina nära och kära jämfört med de patienter som inte hade regelbundna besök. 
De som fick besök upplevdes gladare och piggare än de som inte fick besök. Vi märkte även 
att patienter som var isolerade inte fick lika mycket uppmärksamhet av vårdpersonal som de 
icke-isolerade patienter. Vissa av vårdpersonalen undvek att gå in till patienterna och de 
förmedlade en rädsla för att bli smittade vilket ledde till att patienterna ofta var ensamma 
under längre perioder. Vi upplevde att det råder kunskapsbrist hos en del av vårdpersonalen 
gällande isoleringsvård. De flesta sjuksköterskor kommer i kontakt med patienter som 
isoleras på grund av smittsam sjukdom någon gång under karriären vilket gör det intressant 
och viktigt att studera isoleringsvård ur ett patientperspektiv. Vi vill med denna 
litteraturöversikt bidra med ökad kunskap inom området och därmed öka sjuksköterskors 
förståelse för patienter som är isolerade på grund av smittsam sjukdom. Ökad kunskap inom 
ämnet kan underlätta sjuksköterskans arbete att tillgodose patienter en god omvårdnad. Att 
skapa en översikt av isoleringsvård ur ett patientperspektiv är även viktig då ökad kunskap 
inom området kan ge förutsättning för en god patientvård. Sjuksköterskornas ökade kunskap 
inom ämnet kan underlätta isoleringsperioden för patienterna och minimera risken för 
uppkomst av lidande.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden börjar med definition av isoleringsvård och smittsam sjukdom, beskrivning av 
isoleringens uppkomst samt modern isolering. Därefter fortsätter bakgrunden med 
styrdokument och riktlinjer för att hindra smittspridning och sjuksköterskeperspektiv. 
Vidare fortsätter bakgrunden med vårdvetenskapligt perspektiv och avslutas med 
problemformulering. 
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2.1 Definitioner 
Nedan definieras begreppen isoleringsvård och smittsam sjukdom.   

2.1.1 Isoleringsvård 

Isoleringsvård innebär att minska mikroorganismens potential att spridas till omgivningen 
genom att avskärma patienter med smittsam sjukdom (Ericson & Ericson, 2009). Med 
isoleringsvård i detta examensarbete menas att vård av patienter med smittsam sjukdom 
bedrivs i ett rum avskuren från andra patienter för att eliminera smittspridningen. 

2.1.2 Smittsam sjukdom  

Smittsamma sjukdomar delas in i allmänfarliga sjukdomar, samhällsfarliga sjukdomar och 
övriga smittsamma sjukdomar. Allmänfarliga och samhällsfarliga smittsamma sjukdomar är 
smittspårningspliktiga (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Detta examensarbete berör endast 
patienter som isoleras på grund av allmänfarliga sjukdomar. Med allmänfarliga sjukdomar 
menas de smittsamma sjukdomar som kan innebära långvariga sjukdomar och medföra 
allvarliga konsekvenser samt vara livshotande för den smittade. Smittspridningsåtgärder ska 
enligt smittskyddslagen riktas mot patienter som bär på smittan för att skydda allmänheten 
(SFS, 2004:168).  

2.2 Isoleringens uppkomst  
Att osynliga varelser förorsakar smitta och att smittan kan föras över från person till person 
är något som det spekuleras om redan 100 år före Kristus. Det är först under 1300-talet 
under pestepidemin karantän tillämpas i syfte att förhindra smittspridning (Örtqvist, 2004). 
Ordet karantän kommer ursprungligen från italienskans Quaranta som betyder fyrtio. 
Sjömän som kom från en pestdrabbad hamn fick inte stiga i land före 40 dagar passerat. 
Sedan 1300-talet är karantän en grundläggande metod för bekämpning av 
sjukdomsspridning (Cetron & Landwrith, 2005). Under den tiden vet vetenskapsmän 
fortfarande inte vad ett smittoämne är. Det är först i slutet av 1800-talet forskarna upptäcker 
bakterier (Örtqvist, 2004). Bakteriens upptäckt är smittskyddsvårdens startpunkt. 
Upptäckten leder även till uppkomsten av Sveriges första epidemi-lagstiftning år 1875 där det 
finns föreskrifter gällande hur vården av smittsamma sjukdomar ska bedrivas. 
Epidemilagstiftningen är början på den moderna bekämpningen mot smittspridning i 
Sverige, i form av infektionskliniker, isolering av patienter med smittsam sjukdom och 
sanitära åtgärder. Isolering av patienter med allmänfarliga sjukdomar är än idag det mest 
effektiva sättet att hindra smittspridning (Örtqvist, 2004). Vikten av de äldre 
smittspridningsbekämpningsmetoderna som till exempel isolering minskar i samband med 
upptäckt av antibiotika och antivirala medel. Severe acute respiratory syndrome (SARS)-
pandemi under år 2003 bevisar däremot ännu en gång att isolering av patienter med 
smittsam sjukdom är ett effektivt sätt att skydda allmänheten ifrån sjukdomen (Tognotti, 
2013).  
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2.3 Modern isolering  
I och med att antimikrobiella läkemedel utvecklas under 1900-talet tror många att 
infektionssjukdomar och problemen de medför snart ska vara över, detta är dock inte fallet. 
Smittsamma sjukdomar står för ca 18 miljoner dödsfall år 2000 och är den dominerade 
dödsorsaken ur ett världsomfattande perspektiv. Antibiotikaresistensen hos bakterier ökar 
och detta beror bland annat på en kombination av hög patientbeläggning, sjukhusledningars 
oförmåga att möta problemet samt brist på isoleringsmöjligheter (Örtqvist, 2004). Vid 
ökning av smittsamma sjukdomar, till exempel antibiotikaresistenta bakterier ökar behovet 
av komplexa vårdåtgärder som isoleringsvård (Åhrén, 2016). Det finns fem principer för att 
kontrollera spridningen av infektioner: isolering av patienter, sanering/desinfektering av 
utrustning, sanering/desinfektering av omgivningen, hygienrutiner och återhållsam 
användning av antibiotika. Dessa åtgärder bidrar tillsammans till en minskad risk för fortsatt 
infektionsspridning (Gould 2009). Vid isolering får patienter inte lämna rummet och 
sjukdomen avgör vilken isoleringsmetod som bör tillämpas. Vid luftburen smitta isoleras 
patienter i enkelrum med luftsluss och vid kontaktsmitta isoleras patienter i ett enkelrum 
med egen toalett (Ericson & Ericson, 2009).   

2.4 Styrdokument och riktlinjer för att hindra smittspridning 
Smittskyddsförordningen (SFS, 2004:255) och smittskyddslagen (SFS, 2004:168) är till 
grund för lagstiftningen som skyddar allmänheten mot smittsamma sjukdomar och ger 
direktiv för att hindra smittspridningen. Enligt folkhälsomyndigheten (2016b) är den största 
orsaken till smittspridning indirekt kontaktsmitta. Socialstyrelsen (SOSFS, 2015:10) skriver 
att vårdpersonal ska följa de anvisade basala hygienrutiner som finns för att förebygga 
smittspridning då handhygien är den absolut viktigaste åtgärden mot smittspridning. 
Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) har som mål att skydda befolkningen mot smittsamma 
sjukdomar och alla åtgärder som vidtas måste respektera människors integritet och lika 
värde. Vårdpersonalen har i uppgift i samband med isolering att arbeta för att skydda 
osmittade patienter från att smittas. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) dikterar att 
vården ska bedrivas med god kvalité och hygienisk standard samt respektera patienters 
självbestämmanderätt. Alla som misstänker att de bär på en allmänfarlig smittsam sjukdom 
måste undersöka sig, och patientansvarig läkare måste anmäla konstaterad sjukdom till 
smittskyddsläkaren i respektive län och även till folkhälsomyndigheten. Enligt 
smittskyddslagen (SFS, 2004:168) har människor ett personligt ansvar att inte sprida vidare 
smittan. Personer med allmänfarliga sjukdomar får tvångsisoleras om det finns en uppenbar 
risk att denna person kan sprida smittan vidare genom att inte följa de förebyggande åtgärder 
som begärs för att hindra smittspridning. Isoleringsvård skall bedrivas på en vårdinrättning 
driven av landstinget. Patienter får vara isolerade i högst tre månader, om det däremot finns 
särskilda skäl så kan isoleringstiden förlängas. Patienter som är isolerade på grund av 
smittsam sjukdom har rätt till att utföra aktiviteter som lämpar sig för dennes ålder. 
Dessutom har de rätt till att vistas utomhus minst en timme per dygn med tillsyn av 
vårdpersonal. Besök kan nekas om det hindrar isoleringens mål. Enligt arbetsmiljölagen 
(SFS, 1977:1160) har arbetsgivaren i uppgift att skydda vårdpersonalen från smittsamma 
sjukdomar genom bland annat regelbundna smittriskbedömningar och utbildning om 
smittsamma sjukdomar för att ge vårdpersonal ökad kunskap gällande 
smittspridningsåtgärder.  
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2.5 Sjuksköterskeperspektiv 
Under detta avsnitt presenteras sjuksköterskors ansvar gentemot patienter samt dennes 
upplevelse av isoleringsvård på grund av smittsam sjukdom. Tidigare forskning visar att vård 
av patienter med smittsamma sjukdomar kan medföra olika känslor för sjuksköterskor vilket 
belyses i följande avsnitt.  

2.5.1 Sjuksköterskors ansvar gentemot patienter  

Enligt hälso- sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska sjuksköterskor sträva efter att främja goda 
kontakter med patienter samt tillgodose patienters behov av kontinuitet och säkerhet i 
vården. Sjuksköterskor bör verka neutralt och jobba för social rättvisa när det gäller 
fördelning av tillgångar och resurser. De ska ha en respektfull och lyhörd hållning samt 
kunna sköta sin egen hälsa så att risken för att smitta patienter minimeras. Sjuksköterskor 
har även i uppgift att uppmärksamma och vidta de nödvändiga åtgärderna vid upptäckt av 
smittsam sjukdom, till exempel att ordna så att patienten får ett eget rum och förse denne 
med nödvändig information (svensk sjuksköterskeförening, 2014). Noble (2009) skriver att 
det är viktigt att sjuksköterskor informerar patienter och dess anhöriga om förebyggande 
åtgärder, denna kunskap kan ge patienter möjlighet att förebygga smittspridning i både 
sjukhus och i allmänheten. Sjuksköterskor ska enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) 
kunna säkerhetsställa hur mycket av informationen som ges till patienter och anhöriga 
förstås. De ska även ha förmågan att ge informationen på ett empatiskt sätt. 
Omvårdnadsarbetet är sjuksköterskors ansvarsområde vilket innebär att de bör kunna 
bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden i samråd med patienter och dennes 
närstående. Omvårdnadsuppgifter ska utföras med skicklighet och en förtroendefull relation 
med patienter och närstående ska upprätthållas. Sjuksköterskors kompetens innefattar ett 
helhetsperspektiv gällande patienters situation och sjukdom. Komplexa behov och problem 
som kommunikation, nutrition, elimination, hygien, psykosociala, andliga och kulturella 
faktorer ingår i sjuksköterskors vardagliga arbete. Noble (2009) beskriver sjuksköterskors 
ansvar vid förhindring av smittspridning och belyser vikten av hygien. Händerna ska 
desinficeras före och efter kontakt med patienter och handskar ska användas vid kontakt med 
kroppsvätskor samt kontaminerade områden. Förkläde och ögonskydd ska användas om det 
finns risk för stänk av kroppsvätskor. Munskydd är också en lämplig skyddsåtgärd för att 
skydda sjuksköterskor.  

2.5.2 Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i isolering 

Seibert, Speroni, Mi Oh, DeVoe och Jacobsen (2014) skriver att vård av patienter med 
smittsamma sjukdomar leder till att sjuksköterskor upplever ett ökat ansvar för att inte föra 
vidare smittan till sig själva och sina anhöriga, andra patienter och vårdpersonal. Detta 
resulterar i en medvetenhet om patienters sjukdom och tillstånd vilket gör att 
sjuksköterskorna stärks i sin roll. Kaba, Baumann, Kolotylo och Akhtar-Danesh (2017) 
skriver att mer arbetsuppgifter för sjuksköterskor tillkommer vid isoleringsvård och att 
sjuksköterskorna uttrycker oro för att missa vårdmoment som till exempel kontroll av 
vitalparametrar. Den ökade arbetsbelastningen påverkar kontinuiteten av omvårdnaden och 
på grund av den minskade tid som spenderas hos patienter i isolering påverkas omvårdnaden 
negativt. Seibert et al. (2014) skriver att vissa sjuksköterskor anser att det ökade ansvaret 
leder till negativa upplevelser som till exempel svårigheter med att vårda på grund av 
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kunskapsbrist. Därför anser sjuksköterskorna att utbildning gällande smittoämnet är viktigt 
både för personal och besökare eftersom det kan underlätta hantering av isoleringsåtgärder 
för dem (Khan, Khakoo & Hobbs, 2006). Sjuksköterskorna berättar om skillnaden av 
hanteringen mellan patienter med smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar. Skillnaden 
uppstår främst på grund av försiktighetsåtgärderna som sjuksköterskorna är tvungna att 
vidta för att inte sprida vidare smittan. Att vårda isolerade patienter är mer tidskrävande och 
det sjuksköterskorna anser mest påfrestande är att ta på sig skyddskläderna varje gång de ska 
in till patienterna. Dels på grund av den tid det tar och dels på grund av de begränsningar 
skyddskläderna och handskarna medför (Guillemin et al., 2015).  

Sjuksköterskorna upplever att de inte kan besöka patienter som är isolerade lika ofta som 
andra patienter eftersom det är tidskrävande och innebär extra arbete (Seibert et al., 2014). 
Stress, ökad arbetsbelastning och tillämpning av skyddsåtgärder tar mycket tid från 
sjuksköterskorna som är menad för patienterna. Sjuksköterskorna upplever att stress samt 
rädsla att smittas leder till minskade spontana besök och färre undersökningar vilket i sin tur 
leder till en sämre relation mellan sjuksköterskor och patienter (Khan et al., 2006; Seibert et 
al., 2014). Guillemin et al. (2015) skriver att sjuksköterskorna tycker att det är en börda, både 
fysiskt och psykiskt att vårda patienter som är isolerade. Anledningarna som anges är bland 
annat att de svettas mycket på grund av skyddskläderna och att skyddskläderna utgör en 
barriär mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskorna anser även att skyddsmasken 
förhindrar den personliga kontakten med patienterna. De upplever att relationen med 
patienter försämras eftersom patienterna inte kan se deras ansikte och inte höra deras röst 
tydligt bakom skyddsmasken. Sjuksköterskorna upplever att detta försvårar för patienter att 
utveckla ett förtroende för dem (Godsell, Shaban & Gamble, 2013).  

Ives et al. (2009) och Wong, Wong, Lee, Cheung och Griffiths (2012) beskriver att 
sjuksköterskornas vilja att fortsätta att arbeta är stark trots smittorisken eftersom de 
upplever en pliktkänsla mot sina patienter och deras anhöriga. Chen, Chen, Lee och Yang 
(2016) skriver att sjuksköterskorna anser att det ställs stora krav på dem då patienter ska 
vårdas samtidigt som smittspridning av sjukdomar ska hindras. De känner även att de inte 
räcker till och att deras hälsa kan äventyras hur försiktiga de än är, därför beskriver 
sjuksköterskorna deras arbetsplats som en riskzon. Vissa sjuksköterskor ser dock inte 
hygienrutinerna som mer än en del av vårdprocessen medan andra medvetet skjuter upp 
besöken hos patienter som är isolerade och vårdar dem sist av alla då de anser att de är mer 
krävande än icke-isolerade patienter.  

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv  
Katie Erikssons vårdteori med fokus på lidande, hälsa och världen har i denna 
litteraturöversikt använts. Val av Katie Erikssons teorier grundar sig i att det stämmer väl 
överens med det valda området då de nedan beskrivna begreppen anses relevanta för 
beskrivning av isoleringsvård.  

2.6.1 Hälsa 

Eriksson (2000) beskriver hälsan som mångdimensionell och ett tillstånd då människan har 
en känsla av helhet i kropp, själ och ande. Kroppsliga hälsan representerar friskhet medan 
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den själsliga handlar om inre balans och balans i relation till andra människor. Den andliga 
dimensionen innebär att finna den djupare innebörden av livet, en mening med livet. 
Obalans i kropp, själ och ande kan leda till att behov, begär och hälsoproblem uppstår. Hälsa 
är ett sammansmält tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Hälsa är inte endast 
frånvaro av en sjukdomsdiagnos utan en upplevelse av friskhet, det innebär att människan 
kan känna välbefinnande trots svår sjukdom eller då samhället bedömer individen som sjuk. 
Sundhet och friskhet hör till den objektiva dimensionen av hälsa medan välbefinnande tillhör 
den subjektiva dimensionen. Sundhet symboliserar den psykiska hälsan och friskhet den 
fysiska medan välbefinnande är en upplevelse av välbehag. Utgångspunkten för hälsa är att 
människan behöver tro, hopp och kärlek för att kunna växa och mogna. Hälsohinder är något 
som hindrar människan att uppleva hälsa. Sjukdomen är inte hälsohindret utan det är följder 
av sjukdomen som till exempel att människan inte har krafter eller mod att lösa problemet. 
Hälsoresurser är indelat i yttre och inre resurser och är allt som kan ge krafter till människan. 
Att ha en partner eller arbete att längta tillbaka till är exempel på de yttre resurserna. Hopp, 
tro och tålamod tillhör de inre resurserna och kan ge människor krafter.  

2.6.2 Lidande 

Eriksson (1994) skriver att lidandet är en del av hälsan och att människor lider på olika sätt 
och upplever olika känslor under lidandets kamp. Lidande kan uttrycka sig andligt, själsligt 
och kroppsligt och sjuksköterskor måste ha vetskap om innebörden av begreppet då det 
tillhör vårdandets grund. Eriksson beskriver tre olika former av lidande; sjukdomslidande, 
livslidande och vårdlidande.  

Sjukdomslidande orsakas av sjukdom eller behandling av sjukdom, till exempel fysiska 
begränsningar som en följd av sjukdomen. Sjukdomslidande kan leda till både själsligt, 
andligt och kroppsligt lidande. Det kroppsliga lidandet tillkommer på grund av fysisk smärta 
i samband med sjukdom eller behandling av sjukdom. Det själsliga och andliga lidandet kan 
ge upphov till upplevelser av skam, skuld och förnedring hos människan i samband med 
sjukdom och behandling av sjukdom. Detta kan orsakas dels på grund av en fördomsfull 
attityd från vårdpersonal och dels på grund av det sociala sammanhanget. Exempel på detta 
är att patienter tvingas söka information på egen hand och ställa känsliga frågor (Eriksson, 
1994). 

Livslidande är kopplat till människans liv och påverkar hela livssituationen. Det beror på 
händelser som ägt rum i personens förflutna som får en att börja reflektera över sitt liv, dess 
innehåll och riktning. Livslidande kan vara ett hot mot människan existens eller begränsa 
möjligheten att uppfylla olika sociala åligganden. Svår smärta och fysiskt lidande påverkar 
människan kraftigt. Plötsliga påtvingade förändringar av ens livssituation krockar med det 
naturliga sammanhanget och människan behöver tid för att hitta ett nytt 
meningssammanhang. Människan är socialt lagt och har ett begär av att känna tillhörighet 
och samvaro. Ett exempel på livslidande är ensamhet och längtan som uppstår efter bortgång 
av närstående eller ens partner. Ensamhet till följd av förändring av människans vardag kan 
ge upphov till olika känslor. Ensamhet kan innebära både negativa och positiva upplevelser. 
De negativa känslorna uppstår då människan känner sig ensam trots närvaro av andra 
människor, de känner ingen gemenskap, samvaro eller blir inte sedda. De positiva känslorna 
kan uppstå då människan finner en samhörighet med sig själv och sin existens (Eriksson, 
1994).  
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Eriksson (1994) skriver att vårdlidande eller det onödiga lidandet orsakas av vård, eller brist 
på vård som kan vara då vården inte utförs rätt. Utebliven vård kan uppstå på grund av brist 
på kunskap och förmåga att bedöma patienters behov. Utebliven vård leder till kränkning av 
patienters värdighet och det är ett sätt att utöva makt över den maktlösa människan. 
Uteblivna vårdmoment och felbehandlingar hör ihop med vårdlidande. Maktutövning kan 
vara direkt eller indirekt och leda till lidande och beröva andras frihet eftersom patienter 
tvingas att göra saker som denne inte skulle vela.  

2.6.3 Världen 

Eriksson (1987) beskriver att världen utgörs av tid, rum, rörelse, orsakssamband, värden och 
innebörd. Världen är mångdimensionell och består av relationer och möten mellan 
människor. Alla uppfattar världen på sitt eget sätt, har en egen historia och framtidsbild. Hur 
världen uppfattas beror människans världsbild och verklighetsuppfattning men även på de 
livsvillkor som människan har samt omgivningens uppbyggnad. Det finns tre olika aspekter 
av världen; omvärlden, medvärlden och egenvärlden. Omvärlden är vår miljö, hit hör de 
materiella sakerna vi måste anpassa oss till. Människan är direkt kopplad till omvärlden och 
påverkas av omgivningens fysiska attribut. Människan uppfattar omvärlden genom sina 
sinnen till exempel syn, hörsel och känsel.  Medvärlden är relationernas värld och den byggs 
upp av möten med andra människor. Inom vården är det viktigt att förstå patienters 
traditioner, kultur och perspektiv av världen. Det är i medvärlden grundvården utförs och det 
är här vi samspelar med andra människor och skapar relationer, det är även här helande 
inträffar. Graden av förståelse mellan patienter och vårdpersonal påverkas av mötets djup 
och energi, de mötandes förmåga att skapa en gemensam värld är direkt kopplat till 
helandets kraft. Egenvärlden är människans inre värld och här kan självet sökas. 
Egenvärlden är en privat sfär där människors känslor och tankar finns, här grundar sig 
människans själsliga och andliga liv. Människor lever i dessa tre världar som existerar 
samtidigt och är sammankopplade med varandra. Världarna påverkas av varandra, till 
exempel då något händer i omvärlden påverkas egenvärlden (Eriksson, 1987). 

2.7 Problemformulering 
Sjuksköterskor kan i sitt dagliga arbete komma i kontakt med patienter som är isolerade på 
grund av smittsamma sjukdomar. Tidigare forskning visar att vård av patienter som är 
isolerade innebär ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor vilket leder till att de inte kan 
bemöta patienters omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor anser att patienter som är isolerade 
inte får lika många besök av dem som icke-isolerade patienter. Minskade besök från 
sjuksköterskor beror på att utförande av omvårdnad tar längre tid eftersom skyddsutrustning 
och skyddsåtgärder är tidskrävande. En annan anledning till att patienter i isolering inte 
besöks lika frekvent är sjuksköterskornas rädsla att smittas eller att sprida smittan till andra. 
Sjuksköterskorna uppger att bära skyddskläder som täcker för ansiktet gör att den personliga 
kontakten med patienter minskar. Sjuksköterskornas minskade besök samt den minskade 
personliga kontakten med patienter kan leda till att patienterna känner sig ensamma och det 
kan finnas risk att lidande uppstår. Det är viktigt att undersöka isoleringsvård ur ett 
patientperspektiv för att sjuksköterskor ska få en djupare förståelse för patienter som är 
isolerade, isoleringsvård och hur den borde bedrivas. Författarna i detta examensarbete 
hoppas att med denna litteraturöversikt kunna skapa en samlad bild av kunskapsläget inom 
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isoleringsvård. Ökad kunskap om ämnet kan hjälpa sjuksköterskor att få djupare förståelse 
för patienters situation, detta kan i sin tur förbättra relationen mellan sjuksköterskor och 
patienter. Dessutom kan ökad kunskap inom ämnet hjälpa och vägleda sjuksköterskor att 
utföra omvårdnad med fokus på patienternas integritet och värdighet samt kan tänkas 
förebygga uppkomsten av lidande för patienterna. 

3 SYFTE  

Att skapa en litteraturöversikt kring isoleringsvård på grund av smittsam sjukdom ur ett 
patientperspektiv. 

4 METOD  

Metodavsnittet börjar med metodval, urval och datainsamling och fortsätter sedan med 
genomförande av analys och avslutas med etiskt övervägande. 

I detta examensarbete användes en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) då 
bearbetat material från tidigare forskning om ämnet analyserats. En allmän litteraturöversikt 
valdes eftersom examensarbetets avsikt var att skapa en sammanfattning av befintlig 
forskning inom det avgränsade området. Metoden ansågs relevant för arbetet då både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde inkluderas vilket ledde till att en omfattande 
analys kunde uträttas. 

   

4.1 Urval och datainsamling 

För att ta reda på vilken litteratur det fanns inom forskningsområdet påbörjades den 
inledande litteratursökningen genom att utifrån syftet avgränsa informationssökningen 
(Friberg, 2012). Artikelsökning gjordes på databaserna CINAHL PLUS och 
PubMed. Databaserna CINAHL PLUS och PubMed användes då de innehåller 
vårdvetenskapliga artiklar som är relevanta för examensarbetet. 

I detta arbete användes inklusion och exklusionskriterier, syftet med detta var att 
examensarbetets resultat ska grundas på aktuell och relevant forskning, genom att begränsa 
sökträffar och hitta artiklar som besvarar examenarbetes syfte. Ett inklusionskriterium för 
artikelsökningen var att studien ska vara utförd på vuxna män och kvinnor över 18 år. Andra 
inklusionskriterier var att söka artiklar som publicerats mellan årtalen 2007–2017 samt att 
endast söka efter peer-review artiklar med vårdvetenskaplig inriktning. Då det inte går att 
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välja peer-review på PubMed granskades artiklarna därifrån genom att undersöka strukturen 
på artikeln samt genom att granska tidskrifterna på ULRICHSWEB. Exklusionskriterier var 
isolering inom psykiatrivård, skyddsisolering, d.v.s. immunsuppressiva patienter, barn (<18 
år), litteraturöversikter och andra språk än svenska och engelska. Författarna i detta 
examensarbete har valt att inte begränsa artikelsökningen till endast artiklar som fanns 
tillgängliga med full-text i databaserna.  

Svenska MESH sökdatabasen användes för översättning av termer från svenska till engelska 
för att få fram sökord med relevans för examensarbetets syfte. Termer som patient attitude, 
isolation experience, patient perception, source isolation och contact isolation är några av de 
sökord som använts i båda databaser. Till en början gav sökorden för många träffar i 
databaserna vid artikelsökningen, för att precisera sökningen användes trunkeringstecken 
som AND, OR och citattecken (””). Kombinationen av de valda sökorden och 
trunkeringstecknen resulterade i ett högre antal artiklar som var relevanta för 
examensarbetets syfte, dessutom blev träffarna färre i antal. Artikelsökningen resulterade i 
artiklar vars titel lästes, om titeln väckte intresse lästes även artikelns abstract. Resultat i de 
artiklar som var relevanta för examensarbetets syfte lästes, därefter valdes de artiklar vars 
resultat svarade an på examensarbetets syfte. De använda sökorden och dess urval 
presenteras i bilaga A.  

Till en början resulterade artikelsökningen i 17 artiklar. För att säkerställa att samtliga 
artiklar som inkluderas i detta arbete höll en hög kvalité användes kvalitetsgranskning enligt 
Friberg (2012). Granskning av kvalitativa studier innehåller 14 frågor medan granskning av 
kvantitativa studier innehåller 13 frågor, se bilaga B. Varje ja-svar motsvarar ett poäng och 
varje nej-svar motsvarar noll poäng. Målet var minst tio poäng för både kvalitativa och 
kvantitativa studier för att säkerställa att samtliga artiklar erhöll hög kvalité. Fem av 
artiklarna uppfyllde inte kravet enligt kvalitetsgranskningen genom att till exempel inte 
innehålla moment som diskussionsanalys eller etiska överväganden. De fem artiklarna som 
inte uppfyllde kraven uteslöts från examensarbetet. Sju av de 12 resterande artiklarna har 
kvalitativ ansats, fyra har kvantitativ ansats och en har mixed-metod ansats. Mixed-metod 
artikeln kvalitetsgranskades som en kvalitativ artikel eftersom den kvalitativa 
kvalitetsgranskningen innehåller mer granskningsfrågor än den kvantitativa. För 
tydliggörande av artiklarnas syfte, metod och resultat utformades en artikelmatris som 
presenteras i bilaga C. 

4.2 Genomförande av analys 
Analysen som ingår i denna litteraturöversikt följs av tre steg enligt Friberg (2012). Det första 
steget är att läsa igenom artiklarna flera gånger för att förstå innehållet och skapa en 
helhetsbild samt att försäkra sig om att de valda artiklarna är relevanta för arbetet och 
besvarar syftet. Andra steget i analysmetoden innebär att identifiera likheter och skillnader i 
teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, syften, geografi och 
i artiklarnas resultat. Steg tre i analysstegen innebär att göra en sammanställning av likheter 
och skillnader med fokus på artiklarnas syfte, metod, geografi och resultat (Friberg, 2012).  

De valda artiklarna lästes igenom flera gånger, därefter sammanfattades varje studies syfte, 
metod, resultat samt var artiklarna har publicerats på en/två sidor vilket skapade ett stöd i 
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analysarbetet samt en verifikation på att det väsentliga uppfattats. Detta skapade en 
förståelse och helhetsbild av både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna. Enligt Friberg 
(2012) sammanställs likheter och skillnader för de kvalitativa och kvantitativa artiklarna var 
för sig eftersom resultatet presenteras på olika sätt. Kvalitativa artiklars resultat redovisas 
genom olika teman medan de kvantitativa artiklarnas resultat redovisas genom olika siffror 
och tabeller. Utifrån sammanfattningarna sammanställdes två dokument, ett för de 
kvalitativa artiklarna samt ett för de kvantitativa artiklarna. I dokumenten identifierades 
likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat samt var artiklarna publicerats. 
Dokumenten lästes igenom flera gånger och diskuterades därefter för att säkerhetsställa att 
de endast innehåller relevant data samt att inget viktigt missats. Likheter och skillnader i 
artiklarnas syfte, metod och ursprung presenteras i resultatavsnittet. Dessutom 
sammanställdes och presenterades likheter och skillnader i artiklarnas resultat under fyra 
teman; fysiska miljön, emotionella aspekter, vårdpersonalens bemötande och informationens 
betydelse. 

4.3 Etiskt övervägande  
Vårdvetenskapliga artiklar ligger till grund för detta examensarbete. Den etiska koden 
CODEX (2016) följs i detta examensarbete eftersom de etiska övervägandena är viktigt att ta 
hänsyn till (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt CODEX (2016) är det forskarens ansvar att 
studien ska hålla hög standard och kvalité samt vara moraliskt acceptabel. Forskningsresultat 
får inte förfalskas eller snedvridas på något sätt, kopiering av andras arbete eller vilseledning 
av läsaren får inte förekomma. Därför undviks feltolkningar med kontinuerlig referering och 
återkoppling i brödtexten (Pilot & Beck, 2017).  För att forskningen ska kunna anses vara 
vetenskaplig godtagen måste forskningsresultatet redogöras för öppet och andra forskare ska 
kunna granska forskningen (Vetenskapsrådet, 2016). Alla valda artiklar i denna studie är 
granskade av en etisk kommitté samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter, artiklarna är 
peer-reviewd, allt i enlighet med CODEX (2016) etiska riktlinjer.  

5 RESULTAT 

I resultatavsnittet redovisas likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod, geografiska 
profil samt resultat.  

Under analys av artiklarnas resultat framkom det inte om patienterna i studierna syftade på 
sjuksköterskor eller all vårdpersonal. Därför har författarna i detta examensarbete valt att 
endast skriva vårdpersonal i resultatavsnittet.  
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5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte  
Detta examensarbete innehåller 12 vårdvetenskapliga artiklar som består av sju artiklar med 
kvalitativ ansats, fyra artiklar med kvantitativ ansats och en artikel med mixed-metodansats. 
Samtliga studier utgår ifrån ett patientperspektiv och har relevanta och tydliga syften.  

Syftet med de kvalitativa artiklarna är att beskriva patienters erfarenhet och upplevelse av 
isoleringsvård på grund av smittsam sjukdom, samtliga studier har ägt rum på en 
vårdavdelning (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Barrat, Shaban & Moyle, 2011; 
Guillemin et al., 2014; Lin, Peng & Tsai, 2010; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman, 
Sjöström & Hellström, 2010; Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson, Lewis, 2012). De 
kvalitativa artiklarna beskriver upplevelsen av isolering på grund av MRSA (Andersson et al., 
2011; Barrat et al., 2011; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012), SARS (Lin et al., 2010) 
och clostridium difficile (Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 2010).  

Två utav de fyra kvantitativa artiklarnas syfte liknar varandra och är att bedöma och mäta 
effekterna av isolering på ångest och depressionsnivåerna hos isolerade patienter (Findik, 
Ozbas, Cavdar & Yildizeli Topcu, 2014; Wassenberg, Severs & Bonten, 2010). Syftet med 
studien av Chittick et al., (2016) är att analysera patienternas tillfredställelse och förståelse 
för tillämpning av isolering, detta liknar Gasink et al., (2008) studies syfte som är att bedöma 
hur isolering påverkar patienters tillfredsställelse av vården. 

Mixed-metod artikelns syfte för den kvalitativa delen handlar om att beskriva upplevelsen av 
isolering på patienter medan syftet för den kvantitativa delen handlar om att mäta 
patienternas tillfredsställelse av isolering (Lupión-Mendoza, Antúnez-Domínguez, González-
Fernández, Romero-Brioso, & Rodriguez-Bano, 2015). Den kvalitativa delens syfte liknar 
syftet de andra kvalitativa artiklarna (Andersson et al., 2011; Barrat et al., 2011; Guillemin et 
al., 2014; Lin et al., 2010; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010; Webber et al., 
2012). Den kvantitativa delens syfte liknar syftet av två kvantitativa artiklar (Chittick et al., 
2016; Gasink et al., 2008).  

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 
Sju utav de 12 vårdvetenskapliga artiklar som ingår i detta arbete har kvalitativ ansats där 
forskarna har samlat in data från patienterna om deras upplevelse av isoleringsvård på grund 
av smittsam sjukdom. Datasamlingsmetoder som användes för samtliga artiklar var 
semistrukturerade intervjuer (Andersson et al., 2011; Barrat et al., 2011; Pacheco & 
Spyropoulos, 2010; Webber et al., 2012), djupintervjuer (Skyman et al., 2010) och 
semistrukturerade telefonintervjuer (Lin et al., 2010; Guillemin et al., 2014). Antal isolerade 
patienter som deltog i studierna varierade, 15 patienter (Andersson et al., 2011), tio patienter 
(Barrat et al., 2011), 17 patienter (Lin et al., 2010), 24 patienter (Gullemin et al., 2014), fem 
patienter (Pacheco & Spyropoulos, 2010), sex patienter (Skyman et al., 2010) och nio 
patienter (Webber et al., 2012). Data i de kvalitativa studierna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys och flerstegsanalys (Andersson et al., 2011), tolkande fenomenologisk analys 
(Barrat et al., 2011), Gloaizzi’s fenomenologisk analys (Lin et al., 2010; Pacheco & 
Spyropoulos, 2010), tematisk analys (Gullemin et al., 2014), intersubjektiv analys baserad på 
Grounded teori (Skyman et al., 2010) och induktiv tematisk analys (Webber et al., 2012). 
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Fyra av de 12 vårdvetenskapliga artiklarna har kvantitativ ansats där mätbara effekter av 
isoleringsvård på patienters tillstånd och tillfredställelse av vården redovisats (Chittik et al., 
2016; Findik et al., 2014; Gasink et al., 2008; Wassenberg et al., 2010). Datasamlingsmetoder 
som har använts var av olika slag, prospektiv studie (Chittik et al., 2016), icke randomiserade 
kvasiexperimentell (Findik et al., 2014) och tvärsnitt studie (Gasink et al., 2008; Wassenberg 
et al., 2010). Antal isolerade patienter som deltog i de kvantitativa studierna varierade och 
var 319 patienter (Chittik et al., 2016), 60 patienter (Findik et al., 2014), 43 patienter (Gasink 
et al., 2008) och 42 patienter (Wassenberg et al., 2010). Det användes olika mätinstrument 
för dataanalys i studierna vilket var beskrivande statistik, Mann- Whitney test och krustal- 
Wallis 1-way analys (Chittik et al., 2016), SPSS-test och variationsanalys (Findik et al., 2014), 
McNemar test, Wilcoxon signed rank test (Gasink et al., 2008) och WHOQOL -BREF 
instrument och EQ-5D for health outcome analys (Wassenberg et al., 2010).  

Lupión-Mendoza et al. (2015) har använt sig av mixed metod forskningsansats. Två olika 
datasamlingsmetoder har använts för att kunna mäta och beskriva effekterna av 
isoleringsvård på patienter. Data för den kvalitativa delen samlades genom intervjuer med 28 
patienter vilket liknar de kvalitativa artiklarnas metod (Andersson et al., 2011; Barrat et al., 
2011; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). I den 
kvantitativa delen har forskarna gjort en fallgruppsstudie med 72 patienter. Innehållsanalys 
har använts för den kvalitativa delen och Multivariant analys för den kvantitativa delen. 

5.3 Likheter och skillnader I artiklarnas geografiska profil 
De 12 vårdvetenskapliga artiklar som ingår i detta examensarbete har utförts i 
industrialiserade och ekonomiskt utvecklade länder i fyra olika världsdelar, Asien, 
Australien, Europa och USA. Två studier utförts i Asien (Lin et al., 2010; Findik et al., 2014), 
fem i Europa (Andersson et al., 2011; Guillemin et al., 2014; Luoión-Mendoza et al., 2015; 
Skyman et al., 2010; Wassenberg et al., 2010), en i Nya Zeeland (Barrat et al., 2011) och fyra 
studier i USA och Kanada (Chittick et al., 2016; Gasink et al., 2008; Pacheco & Spyropoulos, 
2010; Webber et al., 2012), se bilaga C. 

 

5.4 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat  
Likheter och skillnader i artiklarnas resultat sammanställs under fyra kategorier. I den första 
kategorin som presenteras beskrivs betydelsen av isoleringens fysiska miljö, den andra 
kategorin handlar om emotionella aspekter av att vara isolerad. Under den tredje kategorin 
behandlas vårdpersonalens bemötande och i fjärde kategorin beskrivs informationens 
betydelse. Varje kategori inleds med likheter och skillnader i de kvalitativa artiklarnas 
resultat och avslutas med likheter och skillnader i de kvantitativa artiklarnas resultat. 
Likheter och skillnader i Mixed metod artikelns resultat redovisas i respektive del beroende 
på om det är resultat från kvalitativa eller kvantitativa delen som har använts.  
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5.4.1 Fysiska miljön 

Rummets fysiska egenskaper och innehåll var ett centralt inslag för patienternas erfarenhet 
av isolering eftersom de var begränsade till ett litet utrymme (Barrat et al., 2011). Att ha ett 
fönster i rummet med utsikt var uppskattat (Skyman et al., 2010). Att kunna titta ut genom 
fönstret och se andra människor var ett sätt att hålla kontakt med omvärlden. Tillgången till 
radio, telefon och tv gjorde att patienterna kände sig mindre isolerade (Barrat et al., 2011).  

Patienterna beskrev för och nackdelar gällande isoleringens fysiska miljö. Patienterna hade 
en gemensam bild av isoleringens fördelar, de som ville ha lugn och ro hade en positiv 
inställning gentemot isolering på grund av att de inte behövde dela rum med andra patienter 
(Barrat et al., 2011; Lupión-Mendoza et al., 2015; Gullemin et al., 2014; Skyman et al., 2010; 
Webber et al., 2012). Att vara ensam i ett rum gav patienterna intimitet och inga andra 
patienter störde dem vilket sågs som en bekvämlighet (Lupión-Mendoza et al., 2015). 
Majoriteten av patienterna uppskattade avskildhet eftersom det gav dem utrymme att 
reflektera över och hantera sin situation, de fick en privat sfär (Barrat et al., 2011; Webber et 
al., 2012). Dessutom fick de behålla sin integritet och behövde inte känna sig förödmjukade 
eftersom omvårdnad kunde bedrivas ostört samt att de hade tillgång till egen toalett och 
badrum (Guillemin et al., 2014). För de som gärna ville ha sällskap beskrevs nackdelar med 
isolering som att vara fast i sitt lilla rum och hållas borta från människor. Trots patienters 
vetskap om isoleringens syfte hade de en känsla av att vara i ett fängelse då de var begränsade 
mellan fyra väggar och endast hade ett litet, begränsat utrymme att leva i. Att inte kunna ha 
dörren öppen och höra eller se andra människor i korridoren förstärkte den negativa bilden 
av isoleringens miljö (Barrat et al., 2011).  

Femtiofem procent av de isolerade patienterna ansåg att isoleringens miljö var 
tillfredsställande och tillgång till eget rum sågs som en bekvämlighet (Wassenberg et al., 
2010). I studien av Lupión-Mendoza et al., (2015) konstaterades att mer än 85 % av 
patienterna tyckte att rummet de var isolerade i var tyst och bekvämt men 25 % av 
patienterna upplevde isoleringsrummet som avskilt. Trettiofyra av 72 patienter ansåg att 
matbrickan fick vara kvar i rummet långt efter patienterna var färdiga med måltiden vilket 
förstärkte en negativ bild av isoleringens miljö.  

5.4.2 Emotionella aspekter 

Patienterna bedömde isolering som ett bra sätt att hindra smittspridning och skydda andra 
människor från att bli smittade, vilket de var glada över (Guillemin et al., 2014). Trots att 
isoleringens syfte uppfattades och accepterades av patienterna gav det upphov till negativa 
känslor. Patienterna kände sig som ett hot mot sin omgivning eftersom de hade en stark 
rädsla att infektera andra personer. Upplevelsen av att vara en fara för sina anhöriga 
beskrevs som traumatisk och ledde till ångest. Detta gav upphov till att patienterna inte ville 
ha fysisk kontakt med närstående (Andresson et al., 2011; Barrat et al, 2011). Isolering och 
skyddsåtgärderna gjorde att patienterna undrade hur allvarlig sjukdomen var vilket ledde till 
osäkerhet och rädsla både för patienter och anhöriga eftersom sjukdomen uppfattades som 
farlig (Barrat et al, 2011; Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 2010). Känslor som 
övergivenhet, ensamhet och sorg uppkom på grund av minskade möjligheter till att umgås 
med anhöriga då patienter inte fick besök på grund av deras rädsla för att smittas (Barrat et 
al., 2011). Smittspridningsåtgärder och strikta skyddsåtgärder i samband med isolering var 
en av huvudorsakerna till att anhöriga inte besökte patienterna. Minskade eller uteblivna 
besök från anhöriga gjorde att patienterna kände sig ensamma och socialt isolerade (Pacheco 
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& Spyropoulos, 2010). Den sociala isoleringen jämfördes av patienter med mental tortyr och 
resulterade i att de kände sig som utbölingar och fångar, isoleringen ökade även känslan av 
ensamhet (Guillemin et al., 2014). Att inte kunna umgås med närstående och inte heller 
kunna dela med sig av sina erfarenheter gällande sjukdom och isolering ledde till 
nedstämdhet (Lin et al., 2010). 

Webber et al. (2012) beskrev att patienterna uppfattade isolering negativt på grund av att de 
kände sig stigmatiserade. Skyddsåtgärderna gav upphov till en känsla av skam för 
patienterna då det verkade tidskrävande och jobbig för vårdpersonal att tillämpa (Guillemin 
et al., 2014). De isolerade patienterna upplevde negativ energi från omgivningen, de kände 
sig diskriminerade och blev utpekade som smittkälla (Lin et al., 2010). Patienterna kände sig 
frustrerade eftersom isoleringen upplevdes som en begränsning med restriktioner som 
minskade deras självständighet vilket gav dem känslan av att inte ha kontroll över sitt liv 
(Barrat et al., 2011).   

Att inte störa andra, att ha ett eget rum, att få god omvårdnad och att städning utfördes 
ordentligt var något som 86.4% av patienterna var glada för i samband med isoleringen 
(Findik et al., 2014). 80 % av patienterna i studien av Chittick et al. (2016) och 56 % av 
patienterna i studien av Gasink et al. (2008) var tillfredsställda med isoleringen då 
isoleringen ansågs gynna både dem och andra patienter genom att skydda andra från att bli 
infekterade. Endast 16.2 % av patienterna tyckte isoleringen var negativ eftersom de inte 
hade någon att prata med (Gasink et al., 2008). Psykologiska effekter av isolering på 
patienter bedömdes och det fastställdes att isolering inte leder till ångest eller depression 
(Findik et al., 2014; Gasink et al., 2008; Lupión-Mendoza et al., 2015; Wassenberg et al., 
2010). Nedstämdhet i samband med isolering upptäcktes endast hos kvinnliga patienter som 
var över 55 år gamla, hade låg inkomst och lägre utbildning (Findik et al., 2014) samt 
patienter som var isolerad över en längre period och fick färre besök från anhöriga (Lupión-
Mendoza et al., 2015).  

5.4.3 Vårdpersonalens bemötande 

Patienterna som var isolerade upplevde att vårdarpersonalen såg sjukdomen före människan 
då fokus låg på att hindra smittspridning (Barrat et al., 2011; Lin et al., 2010; Skyman et al., 
2010). De påpekade att deras bakgrundssjukdom inte blev ordentligt behandlad på grund av 
att de hade en smittsam sjukdom. Dessutom kände patienterna negativ energi från 
vårdpersonal eftersom de märkte att vårdpersonal kände obehag på grund av den 
smittsamma sjukdomen (Lin et al., 2010; Skyman et al., 2010). Vårdpersonalen uppfattades 
som oprofessionell då de isolerade patienterna inte fick tillgång till vård på samma villkor 
som andra patienter (Skyman et al., 2010). De fick mindre spontana besök av vårdpersonalen 
som endast kom in då medicin skulle ges eller omvårdnad skulle utföras (Skyman et al., 
2010; Lupión-Mendoza et al., 2015). Patienterna upplevde att vårdpersonal hade bråttom och 
inte ville spendera tid i deras rum. De kände frustration på grund av vårdpersonalens dåliga 
uppföljning av isoleringsrutiner (Webber et al., 2012). Isoleringen kändes onödig då 
vårdpersonalen inte följde de skyddsåtgärder som var nödvändiga för att förhindra 
smittspridning (Andersson et al., 2011). Patienterna upplevde en försämrad 
omvårdnadskvalitet i samband med isoleringen eftersom de såg att hygienrutinerna inte 
alltid tillämpades med noggrannhet, vilket resulterade i att de drog slutsatser om att de kan 
ha blivit smittade av vårdpersonal (Skyman et al., 2010). Trots bilden av vårdpersonal som 
framkommer ovan skriver Guillemin et al. (2014) samt Pacheco och Spyropoulos (2010) att 
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patienterna inte upplevde att omvårdnaden försämrades i samband med isolering. Dessutom 
upplevde patienterna att vårdpersonal gav dem lika mycket uppmärksamhet som icke-
isolerade patienter.  

Nästan alla (98,6%) patienter upplevde vårdpersonal som trevlig och att de blev behandlade 
med respekt. Patienterna fick hjälp så fort de ringde på vårdpersonal (Lupión-Mendoza et al., 
2015). Mer än 80 % av patienterna var nöjda med vårdpersonalen i samband med isoleringen 
då de upplevdes sig fått god omvårdnad (Findik et al., 2014; Chittick et al., 2016). Cirka 40 % 
av patienterna upplevde däremot försämrad omvårdnadskvalité och minskad interaktion 
med vårdpersonal under tiden de var isolerade (Gasink et al., 2008; Wassenberg et al., 2010). 

5.4.4 Informationens betydelse  

Patienterna uttryckte viljan att förstå sin sjukdom och värdesatte information som gav dem 
kunskap om den. Tillhandhållande av information och kunskap från vårdpersonal 
underlättade isoleringsprocessen för patienterna. De beskrev att deras oro minskade då de 
fick information om sjukdomen och varför de måste hållas isolerade (Barrat et al., 2011; 
Webber et al., 2012). Kunskap om sjukdom och tidigare erfarenhet av isolering skapade en 
känsla av trygghet och acceptans för situationen och hjälpte patienterna att hantera 
isoleringen (Barrat et al., 2011). Patienterna ansåg att de blivit dåligt informerade om 
sjukdomen och uppgav att de fått olika information beroende på vem de frågade (Pacheco & 
Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010). En känsla av besvikelse uppstod då patienterna 
upptäckte att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap gällande deras sjukdom 
(Andersson et al., 2011). Den bristfälliga informationen förvärrade erfarenheten av 
isoleringen för patienterna (Skyman et al., 2010). Ilska, ångest och maktlöshet var känslor 
som framkom hos patienterna på grund av vårdpersonalens bristfälliga förmåga att 
kommunicera rätt information (Lin et al., 2010). Patienternas kunskapsbrist om sjukdomen 
ledde även till oro och osäkerhet inför framtiden, till exempel då de inte visste om isolering 
skulle tillämpas vid nästa sjukhusbesök (Barrat et al., 2011). Att inte få veta hur länge 
isoleringen skulle pågå gjorde dessutom att patienterna kände frustration (Pacheco & 
Spyropoulos, 2010). Patienterna observerade att vårdpersonal inte hade tillräcklig kunskap 
om vad sjukdomen innebar, hur den spreds, hur smittspridningsåtgärder skulle vidtas för att 
skydda anhöriga samt vad riktlinjerna säger (Andersson et al., 2011). Patienterna tyckte att 
vårdpersonalen behövde mer kunskap om sjukdomar och isoleringsåtgärder och föreslog 
fortlöpande utbildningar för patienter, närstående och personal (Webber et al., 2012).  

Mer än 85 % av patienterna tyckte att de fått tillräckligt med information om 
isoleringsåtgärder samt att de blivit informerade om anledningen till isoleringen, detta 
uppskattades av patienterna (Lupión-Mendoza et al., 2015; Wassenberg et al., 2010). Chittick 
et al. (2016) genomförde en studie där 60 % av patienterna uppgav att de fått tillräcklig 
information om anledningen till isolering samt isolerings processen. Däremot ansåg endast 
40 % av patienterna som deltog i studien av Gasink et al. (2008) att de fått tillräckligt med 
information gällande isoleringen.  
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6 DISKUSSION  

Detta avsnitt innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion, etikdiskussion samt förslag på 
vidare forskning. I metoddiskussionen diskuteras val av metod, tillvägagångssätt och analys 
av hur examensarbetet gick till.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen börjar med likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod och 
fortsätter därefter med likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Skillnader och likheter i 
artiklarnas resultat diskuteras med hjälp av vårdvetenskaplig teori och tidigare forskning.  

Både begreppen sjuksköterskor och vårdpersonal framkommer i resultatdiskussionen. 
Sjuksköterskor skrivs då det framkommer att texten i fråga endast handlar om dem, annars 
används begreppet vårdpersonal.  

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och geografi 

Detta examensarbete består av båda kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt en 
mixedmetod artikel vilket ger en möjlighet att studera problemområdet utifrån olika 
perspektiv och underlättar skapandet av en verklighetsbaserad bild av problemet (Granskär 
& Höglund-Nielsen, 2012).  

De kvalitativa artiklarna har ett liknande syfte som är att beskriva patienternas upplevelse av 
isolering på grund av smittsam sjukdom (Andersson, Lindholm & Fossum, 2011; Barrat, 
Shaban & Moyle, 2011; Guillemin et al., 2014; Lin, Peng & Tsai, 2010; Lupión-Mendoza et al., 
2015; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman, Sjöström & Hellström, 2010; Webber, 
Macpherson, Meagher, Hutchinson, Lewis, 2012). De kvalitativa artiklarna hade ett fåtal 
deltagare men var djupgående och detaljerade. Data samlades genom intervjuer där de 
isolerade patienterna beskrev sina upplevelser av isoleringsvård. Datainsamlingsmetoden 
sågs som relevant utifrån syftet då patientintervjuer är ett bra sätt att beskriva ett fenomen. 
Patienterna berättade sina egna åsikter och känslor vilket gjorde att en helhetsbild av deras 
upplevelse av isoleringsvård framkom. Genom att patienterna och intervjuaren hade 
direktkontakt kunde påståenden utvecklas och förtydligas vilket minimerade risken för 
missförstånd. Genom intervjuer med öppna frågor fick deltagaren möjlighet att beskriva sin 
upplevelse utförligt. Detta ökar studiernas tillförlighet då det är deltagarna som styr studiens 
resultat och inte forskarna. Genom att beskriva datasamlingsmetoder, urval och analys på ett 
tydligt sätt har studierna uppnått trovärdighet (Polit & Beck, 2017).  

De kvantitativa studierna har i syfte att mäta patienternas tillfredställelse av isoleringsvård 
samt bedöma isoleringens påverkan på patienters psykiska tillstånd. Två utav de fyra 
kvantitativa artiklarnas syfte liknar varandra och är att bedöma och mäta effekterna av 
isolering på ångest och depressionsnivåer hos isolerade patienter (Findik, Ozbas, Cavdar & 
Yildizeli Topcu, 2014; Wassenberg, Severs & Bonten, 2010). Syftet med studien av Chittick et 
al., (2016) är att analysera patienternas tillfredställelse och förståelse för tillämpning av 
isolering, detta liknar Gasink et al., (2008) studies syfte som är att bedöma hur isolering 
påverkar patienters tillfredsställelse av vården. Data samlades genom frågeformulär/enkäter 
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där patienterna själva fyllde i svarsalternativ angående isoleringsvård. Antal deltagare i de 
kvantitativa artiklarna varierade från 42 till 319 patienter. Svaren analyserades sedan med 
hjälp av olika mätinstrument. Enkäterna gav svar på undersökningarnas syfte vilket enligt 
Polit och Beck (2017) gav dem validitet. I de valda studierna har forskarna detaljerat beskrivit 
utformningen av enkäter och frågeformulär. För att minska risken för feltolkningar testades 
enkäterna i en pilotundersökning. Sedan testades svar av pilotundersökningen med olika 
statistiska testmetoder för att säkerställa mätinstrumentens reliabilitet. Enkäternas svar 
analyserades med hjälp av beprövade mätinstrument vilket minskade utrymmet för 
felmarginal vilket i sin tur ökar studiernas reliabilitet. Eftersom antalet deltagare i de 
kvantitativa studierna var många kan en omfattande översikt sammanställas vilket bidrar till 
att öka studiens generaliserbarhet (Pilot & Beck, 2017).  

Mixed-metod artikeln från Lupión-Mendoza et al. (2015) har i syfte att beskriva och 
identifiera effekten av isoleringsvård på patienter. Data samlades genom två olika metoder, 
patientintervjuer för den kvalitativa delen och fallgruppstudie för den kvantitativa delen. 
Datainsamlingsmetoderna som har använts för respektive del är relevanta och adekvata med 
tanke på studiens syfte. Genom intervjuerna beskrevs patienternas upplevelse av 
isoleringsvård medan effekten av isolering på patienterna identifierades i fallgruppstudien. 
Den kvalitativa delen har en liknande datasamlingsmetod som resten av de kvalitativa 
artiklar som ingår i detta examens arbete, det vill säga patientintervjuer (Andersson et al., 
2011; Barrat et al., 2011; Guillemin et al., 2014; Lin et al., 2010; Pacheco & Spyropoulos, 
2010; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Genom intervjuer med öppna frågor till den 
kvalitativa delen av studien har patienterna fått möjlighet att utveckla sina svar i form av 
upplevelse och erfarenheter av isoleringsvård. Upplevelserna har diskuterats och patienterna 
har fått fördjupa sig i sina upplevelser. Detta gör att studiens resultat baseras på det 
patienterna har upplevt och beskrivit och inte forskarnas vilket ökar studiens tillförlighet 
(Polit & Beck, 2017). Fallgruppstudie har använts som datasamlingsmetod till den 
kvantitativa delen vilket möjliggör för förskarana att mäta patienternas tillfredsställelse av 
isoleringsvård. Datasamlingsmetoden är relevant vilket ökar studiens överförbarhet. Men 
överförbarheten kan begränsas till den kontext fallet beskriver (Polit & Beck, 2017).  

Majoriteten av artiklarna som ingår i detta examensarbete är från västvärlden t.ex. från USA, 
Kanada och olika europiska länder och färre från Asien. Detta visar att isoleringsvård på 
grund av smittsam sjukdom uppmärksammats mer i industrialiserade och ekonomisk 
utvecklade länder där forskarna har lagt mer fokus på problemet och försökt studera ämnet 
mer noggrant än andra världsdelar. Trots att isoleringsvård tillämpas i de flesta afrikanska 
länder hittades ingen artikel som besvarade syftet. Forskning inom ämnet från Afrikanska 
länder var sparsam och befintliga studier inom ämnet höll dessvärre inte hög kvalité. Trots 
att inga studier inkluderas från Afrika kan inte slutsatsen dras att problemet inte finns, utan 
det kanske handlar om en resursfråga då forskningsmöjligheter i underutvecklingsländer kan 
vara begränsade. 

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat  

Isoleringens fysiska miljö var ett återkommande ämne och beskrevs som viktigt för 
patienterna. Det framkom i resultatet att rummets utformning och inredningen påverkade 
patienternas välbefinnande. Att ha ett fönster i rummet och att kunna se solnedgången eller 
att se folk utanför sjukhuset minskade känslan av att vara instängd. Att kunna lyssna på 
radio, prata i telefon och ha tv i rummet gjorde att patienterna kände sig mindre instängda 
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(Barrat et al., 2011; Skyman et al., 2010). Detta kan kopplas till Eriksson (1987) som skriver 
att människan och omvärlden är direkt kopplade till varandra och människan påverkas av 
omgivningens fysiska attribut. En förändring i människans omvärld påverkar egenvärlden 
och mervärlden. I detta fall är isoleringens fysiska miljö en omställning från normaliteten, 
människan kan i vardagen röra sig fritt, utföra aktiviteter och träffa anhöriga på sina egna 
villkor. Då människan blir isolerad tas dessa möjligheter bort och människan går ifrån att 
vara fri till att vara instängd i ett rum (Ericson & Ericson, 2009). Detta påverkar enligt 
Eriksson (1987) omvärlden vilket i sin tur påverkar egenvärlden, där känslorna finns. Därför 
kan denna omställning vara anledningen till att isoleringen ger upphov till en känsla av bland 
annat instängdhet och frustration. Resultatet visar att patienterna inte lämnar rummet under 
hela isoleringsperioden vilket gör att isoleringsrummet blir deras värld, därför har 
isoleringens fysiska miljö en avgörande roll i helhetsupplevelsen av isoleringen. 
Vårdpersonalen bör därför ha i åtanke att isoleringsrummet genom små förändringar kan 
upplevas mer inbjudande för patienter vilket minskar den negativa känslan av instängdhet. 

I resultatet framkom det att isoleringen inte bara begränsade patienterna fysiskt utan även 
socialt. Patienterna beskrev isoleringen som att vara avskild från världen (Barrat et al., 2011; 
Lupión-Mendoza et al., 2015). Seibert et al. (2014) bekräftar att även sjuksköterskorna tyckte 
att patienterna begränsades till sitt rum i samband med isoleringen, sjuksköterskorna kände 
att de inte kunde bemöta patienternas omvårdnadsbehov på grund av den ökade 
arbetsbelastningen. Att sjuksköterskorna inte kunde tillgodose patienternas behov i samband 
med isoleringen strider mot kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 
(svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan kopplas till Eriksson (1994) som skriver att 
människan är socialt lagd och vill känna tillhörighet och samvaro. I detta fall uppstår 
livslidande eftersom begäret att känna samhörighet och tillhörighet med andra patienter eller 
att kunna delta i aktiviteter inte uppfylls. Det framkom i resultatet att inga patienter fått delta 
i fysiska aktiviteter eller fått vistats utanför isoleringsrummet. Detta strider mot 
smittskyddslagen (2014:168) som skriver att patienter som är isolerade har rättigheter som 
bland annat att vistas utomhus minst en timme per dygn. Därför ställs frågan om detta beror 
på rådande författningar och lagar i respektive land där studien ägt rum, patienternas 
hälsotillstånd eller vårdpersonalens bristande förmåga att tillgodose patienternas behov. 

Det framkom i resultatet att ensamheten som uppstod i samband med isoleringen 
uppfattades olika. De flesta patienter tyckte att det var en stor fördel att de fick vara 
ensamma i ett rum (Lupión-Mendoza et al., 2015; Gullemin et al., 2014; Skyman et al., 2010; 
Webber et al., 2012) medan andra saknade sällskap och någon att prata med (Gasink et al., 
2008). En anledning till att patienterna upplevde isolering på olika sätt kan kopplas till 
Eriksson (1987) som skriver att alla uppfattar världen på sitt eget sätt. Människors 
verklighetsuppfattning och livsvillkor påverkar hur de uppfattar olika situationer. Även om 
två personer har liknande förutsättningar kan upplevelsen skiljas åt. Det beror på att alla har 
ett förflutet och egen framtidsbild som styr hur situationer uppfattas och påverkar 
människan. Resultatet visade att patienter som föredrog lugn och ro upplevde ett eget rum 
som positivt då de fick en privat sfär. Patienterna ansåg att den enskildhet de fick av att vara 
ensam i ett rum gav dem utrymme att hantera sin situation och reflektera över den (Webber 
et al., 2012). Eriksson (2000) skriver att positiva upplevelserna av ensamhet uppstår då 
människan finner samhörighet med sig själv och sin existens. Detta kan stärka den andliga 
dimensionen av deras hälsoprocess som beskrivs handla om att finna en djupare innebörd 
med livet. Under isoleringens gång har patienter tid och möjlighet att reflektera över sig själv 
och sitt liv och detta kan hjälpa patienterna att uppnå andlig hälsa. Eftersom ensamhet kan 
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leda till att patienter finner samhörighet sig själv och en djupare innebörd med livet kan 
isoleringen räknas som en yttre hälsoresurs som kan stärka de inre hälsoresurserna.  

Resultatet påvisade att patienters kontakt med anhöriga i samband med isolering minskade 
på grund av anhörigas rädsla att smittas vilket gav upphov till ensamhet för patienter 
(Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 2010). Patienterna fick inte heller lika 
mycket uppmärksamhet i form av spontana besök av vårdpersonalen som icke-isolerade 
patienter (Skyman et al., 2010; Lupión-Mendoza et et al., 2015; Webber et al., 2012). Tidigare 
forskning bekräftar att sjuksköterskornas minskade antal besök berodde på deras rädsla att 
smittas (Khan et al., 2006; Seibert et al., 2014) samt att användning av skyddsutrustning var 
tidskrävande (Godsell et al., 2013; Shabban & Gamble, 2013). Detta gjorde att patienterna 
fick besök då omvårdnad skulle utföras eller då medicin skulle ges (Seibert et al., 2014). 
Uteblivna besök kan leda till att patienterna känner sig bortglömda. Detta kan kopplas till 
Eriksson (1987) som skriver att vårdlidande uppstår i samband med att patienter försummas. 
Vårdpersonalens minskade besök strider mot sjuksköterskors huvudansvarsområde som är 
att främja patienters hälsa och lindra lidande (svensk sjuksköterskeförening, 2017).  Enligt 
Kaba et al. (2017) kan vårdpersonalens rädsla att smittas bero på kunskapsbrist inom ämnet. 
Om vårdpersonalen hade besuttit tillräckligt med kunskap om smittoämnen och 
smittspridningsåtgärder hade deras rädsla möjligtvis minskat. Då hade de varit tryggare i sin 
roll och kunnat bemöta patienterna på ett mer professionellt sätt. För att förebygga 
vårdlidande i samband med isolering är det av vikt att vårdpersonal får uppdatera sin 
kunskap genom olika utbildningar till exempel genom olika arbetsrelaterade övningar. Det är 
enligt arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) arbetsgivarens skyldighet att erbjuda 
vårdpersonalen adekvata utbildningar som kan leda till ökad information och kunskap 
gällande smittspridningsåtgärder. 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde skyddsutrustningen som en barriär för den 
mänskliga kontakten med vårdpersonal (Barrat et al., 2011; Guillemin et al., 2014; Pacheco & 
Spyropoulos, 2010). Skyddskläderna bidrog till en känsla av ensamhet och utanförskap för 
patienterna och detta kan kopplas till Eriksson (1987) som skriver att sjukdomslidande 
uppstår på grund av sjukdom och dess medföljande konsekvenser. Konsekvenserna av att 
vara isolerad på grund av smittsam sjukdom är bland annat vårdpersonalens tillämpning av 
skyddsutrustning i samband med omvårdnad. Tidigare forskning visar att användning av 
skyddsutrustning gör att patienterna inte kan höra vårdpersonalens röst samt att de inte 
känner igen vårdpersonalen. Detta gör att det blir svårt för patienterna att utveckla ett 
förtroende för dem, dessutom försvåras den personliga kontakten mellan patienter och 
vårdpersonal (Godsell et al., 2013). Tidigare forskning visar även att sjuksköterskorna 
upplevde skyddsutrustningen som en börda eftersom den utgjorde en barriär mellan dem och 
patienterna (Guillemin et al., 2015). Detta kan kopplas till Eriksson (1987) som skriver att 
hur patienter och vårdpersonal förstår varandra påverkas av mötets djup och deras kapacitet 
att skapa en gemensam värld, detta står i direkt relation med helandets kraft. Att patienterna 
inte kan höra sjuksköterskornas röst eller se deras ansikte vid omvårdnad leder till att en 
djupare förståelse för varandra inte kan skapas. Då samspelet mellan patienter och 
sjuksköterskor inte fungerar optimalt kan patienter uppfatta omvärlden, i detta fall 
isoleringen, på ett mer negativt sätt än vad den hade gjort om mötet med dem byggts på 
positiva grunder. Relationen mellan patienterna och sjuksköterskorna försvagades på grund 
av hinder i medvärlden och därför kunde inte grundvården utföras på ett önskvärt sätt. Trots 
att användning skyddsåtgärder och skyddsutrustning kan leda till sjukdomslidande för 
patienterna bidrar dessa åtgärder tillsammans enligt Gould (2009) till en minskad risk för 
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fortsatt infektionsspridning och bör därför följas. Sjuksköterskors kännedom om hur 
patienter upplevde skyddsutrustningen kunde troligtvis minska sjukdomslidandet då de 
skulle kunnat undvika att bära skyddsutrustning då det inte var nödvändigt.  

Det framkom i resultatet att mer än 80 % av patienterna upplevde att vårdpersonalen 
behandlade dem med respekt och var allmänt trevliga (Chittik et al., 2016; Findik et al., 
2014) men 40 % av patienterna tyckte att omvårdnadskvaliteten försämrades i samband med 
isoleringen (Gasink et al., 2008; Wassenberg et al., 2010). Patienternas upplevde 
vårdpersonal som oprofessionell på grund av att de inte fick vård på samma villkor som de 
icke isolerade patienterna. Deras grundsjukdom blev inte grundligt behandlad då den 
smittsamma sjukdomen låg i fokus (Lin et al., 2010; Skyman et al., 2010). Tidigare forskning 
visar att trots sjuksköterskornas vilja att hjälpa patienterna och deras pliktkänslor gentemot 
dem (Wong et al., 2012) leder den ökade arbetsbelastningen, stressen och tillämpning av 
skyddsåtgärder till att sjuksköterskorna inte kan ge patienterna all den tid de förväntar sig 
(Khan et al., 2006; Seibert et al., 2014). Tidigare forskning visar även att sjuksköterskorna 
kan missa vissa vårdmoment på grund av bland annat kunskapsbrist om isoleringsvård 
(Kaba et al., 2017). Att sjuksköterskorna inte kan utföra olika vårdmoment i samband med 
isolering strider mot sjuksköterskors etiska kod (svensk sjuksköterskeförening, 2014) som 
säger att vård ska ges på lika villkor. Det strider även mot hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
1982:763) som skriver att patienternas unika behov och begär ska tillgodoses oavsett 
sjukdom. Sjuksköterskornas bristande förmåga att behandla patienter som är isolerade på 
samma sätt som icke isolerade patienter kan kopplas till det Eriksson (1994) skriver om 
vårdlidande. I samband med isoleringsvård har vårdlidande uppstått därför att patienter 
försummats och vårdpersonal inte kunnat tillgodose patienters behov av att få vård på 
samma villkor som sina medpatienter.  

Det framkom i resultatet att antal patienter som fick relevant information om sjukdom och 
isoleringsåtgärder varierade från 40 % till 85 % (Chittick et al., 2016; Gasink et al., 2008; 
Lupión-Mendoza et al., 2015; Wassenberg et al., 2010). Patienterna saknade kontinuitet 
eftersom de fick olika information från olika vårdpersonal (Pacheco & Spyropoulos, 2010; 
Skyman et al., 2010). Känslor som uppstod i samband med informationsbristen var ilska, 
oro, osäkerhet och maktlöshet (Lin et al., 2010). Resultatet visade att patienterna var 
missnöjda med tillhandahållandet av information från vårdpersonalen vilket strider mot 
sjuksköterskors etiska kod (svensk sjuksköterskeförening, 2014) och kompetensbeskrivning 
(svensk sjuksköterskeförening, 2017) som säger att sjuksköterskor ska ge relevant 
information till patienter och anhöriga samt säkerställa att informationen förstås korrekt. 
Resultatet visade att vårdpersonalens diskontinuitet av information skapade en känsla av oro 
och osäkerhet för patienterna då de inte visste vad som gällde. Detta kan kopplas till Eriksson 
(1994) som säger att sjukdomslidande uppstår då patienter är tvungna att söka information 
om sin sjukdom och situation på egen hand. När patienter inte får den efterfrågade 
informationen de söker eller får dubbla budskap från vårdpersonal kan de känna sig mindre 
viktiga och detta kan leda till att patienters möjlighet för optimal återhämtning minskas. I 
detta fall var vårdpersonalens bristande förmåga att förmedla rätt information till patienter 
en faktor som bidrog till sjukdomslidande. 

I resultatet framkom vårdpersonalens roll att erbjuda patienter rätt information som viktig, 
patienterna föreslog fortlöpande utbildningar eftersom vårdpersonalen inte upplevdes ha den 
kunskap som förväntades gällande sjukdom och smittspridning (Andersson et al., 2011; 
Webber et al., 2012). Tidigare forskning visar även att sjuksköterskorna ansåg att utbildning 
om smittoämnen och isoleringsåtgärder var viktigt eftersom ökad kunskap inom området 
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kan underlätta isoleringsvården både för patienter och vårdpersonal (Khan et al., 2006). 
Vårdpersonalens bristande kunskap om smittsamma sjukdomar och att inte kunna förse 
patienter med rätt information kan ses som utebliven vård. Detta kan kopplas till Eriksson 
(1994) som skriver att vårdlidande uppstår i samband med utebliven vård eller 
felbehandling. Genom att förse patienterna med fel information om sjukdom och 
smitspridningsåtgärder kan vårdpersonal sätta patientsäkerheten på spel, därför är det 
viktigt att vårdpersonalen erbjuder patienter rätt information om sjukdom och 
smittspridningsåtgärder (Noble, 2009). Att patienterna inte blev försedda med rätt 
information strider mot hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som säger att vården ska 
vara kontinuerlig och säker.  

Det framkom även i resultatet att patienterna inte var tillfredsställda med vårdpersonalens 
uppföljning och verkställande av hygienrutiner. De upplevde att omvårdnaden påverkades 
negativt på grund av vårdpersonalens bristfälliga uppföljning av hygien och isoleringsrutiner 
(Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010). Enligt smittskyddslagen (2004:168) 
isoleras patienter för att eliminera smittspridning men genom att vårdpersonalen inte följer 
de riktlinjer som finns bryter de mot lagen och ökar risken för smittspridning. Vårdpersonal 
som inte följer hygien och isoleringsrutiner strider även mot Hälso- sjukvårdslagen (SFS, 
1982:763) som dikterar att vården ska bedrivas med god kvalité och hygienisk standard. I 
resultatet framkom det att patienterna var besvikna och upprörda över att smittan kunde 
spridas vidare på grund av att vårdpersonalen inte tillämpade hygienrutiner (Andersson et 
al., 2011). Att vårdpersonalen inte följer hygien och isoleringsrutiner resulterar i osäkerhet 
och frustration hos patienter. Patienters osäkerhet leder till minskat förtroende för 
vårdpersonalen (Webber et al., 2012) vilket innebär att patienterna tvivlar på att 
omvårdnadsuppgifter utförs med skicklighet. Detta agerande strider mot svensk 
sjuksköterskeförening (2017) som beskriver att omvårdnad ska bedrivas med skicklighet och 
att en förtroendefull relation mellan patienter och vårdpersonal ska upprätthållas. 
Vårdpersonalens bristfälliga hygienrutiner strider även mot socialstyrelsen (SOSFS, 2015:10) 
som skriver att sjuksköterskor ska följa de rekommenderade basala hygienrutiner som är 
anvisade för att hindra smittspridning, skydda patienter och sig själva.  

6.2 Metoddiskussion 
Tanken var till en början att göra en innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman 
(2004). Författarna i detta arbete letade efter obearbetat material i form av bloggar. Det 
visade sig att det inte fanns tillräckligt med material om ämnet, därför bestämde sig 
författarna för ett annat metodval. Denna gång skulle bearbetat datamaterial inom området 
isoleringsvård undersökas. En systematisk litteraturstudie var lockande då ett fenomen kan 
beskrivas. I detta fall var syftet att beskriva patienters upplevelse av isoleringsvård på grund 
av smittsam sjukdom. Artikelsökning på databaser med vårdvetenskaplig inriktning som 
CINAHL PLUS och PubMed visade det sig att det fanns artiklar som besvarar det tänkta 
syftet. Problemet med de flesta av dessa artiklar var att de inte uppfyllde kravet på studiens 
ålder, 2007–2017 var åldersspannet som skulle hållas. De äldre artiklarna höll god kvalité 
och motivering av användning av dessa artiklar skulle kunna ha gjorts. Användning av dessa 
artiklar var omtvistad mellan författarna och tillslut fattades beslut om att inte använda 
artiklar äldre än 2007. Motiveringen till detta var att dagens teknologi kan ha ändrat 
människors levnadsvanor och livsstil, runt sekelskiftet fanns visserligen mobiltelefonen men 
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mobilnät är ett fenomen som introducerades i modern form år 2006 (Bengtson & Holmqvist, 
2015). De isolerade patienterna har i dagens samhälle tillgång till internet och sociala medier 
via mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer vilket gör att de lätt kan komma i kontakt 
med omvärlden. Upplevelsen av isoleringsvård kan därför ha ändrats med tiden då tillgång 
till mobiltelefon och sociala medier inte fanns då de äldre artiklarna var skrivna.  

En utökad sökning inkluderande mer databaser och sökord och gjorde att författarna kunde 
identifiera tydliga mönster om studierna som gjorts kring isoleringsvård. De flesta artiklar 
om isoleringsvård är från sent 90-tal då multiresistenta bakterier var en ny upptäckt och av 
högt intresse för forskarna då kunskap inom ämnet var otillräcklig. Nästa ämnesintresse för 
forskarna var under svininfluensa och SARS pandemin på tidigt 2000-tal. Målet att skriva ett 
examensarbete med aktuell och modern forskning gick därför inte att uppfylla då det inte 
fanns tillräckligt med aktuell forskning med kvalitativ ansats som kunde besvara syftet. 
Därför ändrades syftet till att skapa en översikt kring isoleringsvård av patienter med 
smittsam sjukdom. Med det nya syftet lades till nya sökord och författarna insåg att det fanns 
relevanta vårdvetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Det slutgiltiga 
metodvalet blev allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012).  

I en allmän litteraturöversikt används ett strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt 
över kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område. Detta innebär att ta reda på den 
existerande forskningen inom ämnet. Bearbetat material i form av vårdvetenskapliga artiklar 
inom ett avgränsat område ligger till grund för en allmän litteraturöversikt. Metodvalet var 
lämpligt då kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde användas vilket ger ett brett och 
varierat underlag för att kunna kartlägga det befintliga kunskapsläget inom det begränsade 
området. Nackdelen med allmän litteraturöversikt är att både kvalitativa eller kvantitativa 
artiklar används samtidigt som inte går att jämföra kvalitativa och kvantitativa artiklars 
resultat med varandra. Dessutom blir inte analysen lika djupgående som i en litteraturstudie 
och då ett fenomen inte kan beskrivas med en litteraturöversikt. Friberg (2012) skriver att en 
annan nackdel i en litteraturöversikt är att författarna kan välja de artiklar vars resultat 
stödjer deras förutfattade tankar om ämnet. Författarna i detta examensarbete har därför 
vart noga med att välja artiklar som även visar resultat som skiljer sig från resterande 
artiklars resultat. 

För att kunna få en bredare och mer övergripande överblick över kunskapsläget begränsades 
inte datainsamlingen geografiskt. Tidigare forskning från olika länder kan ge en bredare bild 
av kunskapsläget då olika författningar, kulturella och geografiska faktorer kan påverka 
resultatet. Att datasamlingen inte begränsades geografiskt ökar enligt Polit och Beck (2017) 
studien överförbarhet då studiens resultat kan överföras på andra populationer.  Alla artiklar 
skrevs på engelska och var skrivna från år 2008 och framåt. Översättningen av artiklarna 
gjordes med hjälp av författarnas egna kunskaper i engelska språket samt ordböcker och 
lexikon online.  

I föreliggande arbete har trovärdighet eftersträvats genom tydliga avgränsningar, beskrivning 
av analyssteg och tillvägagångssätt. Genom att använda relevant vårdvetenskapligt 
perspektiv samt definition av framkommande begrepp som är relevant för syftet har 
författarna i detta examensarbete försökt höja studiens trovärdighet. För att läsaren ska 
kunna lita på arbetets bör resultatet stämma överens med sanningen (Pilot & Beck, 2017). 
Detta examensarbetes resultat består av resultatet ifrån 12 kvalitetsgranskade vetenskapliga 
artiklar. Vid analys av artiklar har författarna i detta examensarbete gjort sitt yttersta för att 
uppnå trovärdighet genom att till största mån åsidosätta förförståelsen och undvika 
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personliga tolkningar. Vid analys av kvantitativa artiklars resultat har siffror och statistik 
presenterats i enlighet med studiernas resultat, även om de innehöll statistik som stred mot 
resterande artiklars resultat.  

Enligt Polit och Beck (2017) är tillförlitlighet då arbetets resultat liknar eller har samma 
resultat som tidigare genomförda studier inom ämnet. I detta examensarbete har endast 
vårdvetenskapliga artiklar använts, samtliga artiklar har publicerats på trovärdiga 
vetenskapliga tidskrifter som granskats av författarna med hjälp av ULRISHWEB. Artiklar 
har publicerats i Australia, England, Kanada, Norge, Tyskland och USA.  De är skrivna på 
engelska vilket betyder att studien kan utföras av andra och ett liknande resultat kan 
framställas. Alla sökord och sökordskombinationer har redovisats med respektive databas i 
bilaga A vilket ökar examensarbetes tillförlitlighet.  

I artikelsökningen användes endast två databaser vilket kan ses som en nackdel då risken att 
gå miste om relevanta artiklar finns. Databaserna CINAHL PLUS och PubMed användes med 
fördelen att de är två av de största databaserna inom vårdvetenskap med 
omvårdnadsperspektiv och har ett stort utbud av artiklar. Artiklar om skyddsisolering, 
isolering inom psykiatrin och isolering av barn (<18 år) har exkluderats för att avgränsa 
problemområdet. Alla studier har utförts på en somatisk vårdavdelning med allmänutbildade 
sjuksköterskor vilka författarna inriktat sig på. Patienter som är isolerade på grund av 
nedsatt immunförsvar exkluderades då de isoleras för att inte bli smittade och inte för att 
skydda andra från smittsam sjukdom. Isolering inom psykiatrin exkluderades eftersom de 
inte bär på smittsam sjukdom samt att specialutbildade sjuksköterskor arbetar på 
psykiatriavdelningar. Barn exkluderades då de ofta inte kan framföra sin mening på samma 
sätt som vuxna och det finns risk för misstolkning.  

Författarna i detta examensarbete har arbetat tillsammans på Mälardalens högskola. Alla 
arbetets steg har framställts efter diskussioner, vid oenigheter angående arbetet har fakta 
sökts fram och därefter har parterna kommit överens. Analys av resultat lästes och 
sammanställdes separat för att sedan jämföras med varandra för att säkerhetsställa att 
arbetet innehåller god kvalité.  

6.3 Etikdiskussion  
I detta examensarbete har den forskningsetiska koden CODEX (2016) följts. Då 
examensarbetet baseras på tidigare forskning har endast vetenskapliga artiklar som 
granskats av en etisk kommitté använts innan de publicerats på respektive tidskrift. De har 
även granskats av oberoende experter i ämnet, det vill säga blivit peer reviewd. Samtliga 
artiklar innehåller etiska resonemang och forskarna har redovisat att deltagarna har blivit 
informerade om studien och gett sitt samtycke att medverka. Artiklars vars resultat inte 
liknade resterande artiklars resultat har i enlighet med Polit och Beck (2017) redovisats, detta 
för att inte förvränga eller vilseleda resultatet på något sätt. För att minimera risken för 
feltolkningar har sekundärkällor uteslutits och endast primärkällor använts. Referering har 
skett enligt American Psychological Association (APA) för att det tydligt ska framgå vilkas 
arbete som använts.  
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6.4 Förslag för vidare forskning  
Under arbetets gång upptäcktes att aktuell forskning om ämnet var sparsam då det finns ett 
fåtal studier skrivna på senare år. För att öka vårdpersonalens kunskap om isoleringsvård bör 
det forskas mer inom området. Efter att forskning från sekelskiftet lästs konstaterade 
författarna i detta examensarbete att forskning som är skriven runt år 2000 visar på en 
negativ upplevelse av isolering, medan nyare forskning visar att patienterna inte längre är 
lika negativt inställda. Detta kan dels bero på ökat kunskapsläge hos vårdpersonal och 
patienter angående smittsamma sjukdomar och dess behandling, det kan även bero på att 
teknologin har underlättat patienternas kommunikation med omvärlden, genom till exempel 
mobiltelefoner med internetuppkoppling. Forskning visar att personer över 65 år använder 
internet mindre än yngre personer på grund av kunskapsbrist inom tekniken (Bengtson & 
Holmqvist, 2015). Därför hade ett åldersperspektiv vart intressant att undersöka. Hur skiljer 
sig upplevelsen till exempel mellan äldre patienter (>65 år) och yngre patienter? Hur stor 
betydelse för upplevelsen av isolering har användandet av teknik så som mobiltelefon och 
surfplatta? I och med att äldre patienter inte använder denna teknik lika frekvent som yngre 
anser författarna att det vore intressant att få veta om användning av teknik underlättar 
patienternas upplevelse av isoleringsvården.  

7 SLUTSATS 

Trots att tillgång till eget rum ses som en bekvämlighet upplevs isolering som ensamt och 
begränsande. Rummets utformning och innehåll spelar en avgörande roll i patienternas 
upplevelse av isolering. Vårdpersonal bör sträva efter att placera patienter i ett rum med 
fönster och om möjligt fin utsikt eftersom det gör att patienterna känner sig mindre 
isolerade. Att vara ensam kan ses som en hälsoresurs då patienterna får tid att reflektera över 
sin situation, men att vara ensam för ofta och för länge kan leda till nedstämdhet. Därför bör 
vårdpersonal ta sig tid att besöka patienter även då inga omvårdnadsmoment ska utföras 
eller medicin administreras. Patienter värdesätter information i samband med isolering och 
uttrycker missnöje mot vårdpersonalens bristfälliga förmåga gällande tillhandahållande av 
information samt uppföljning av hygien- och isoleringsrutiner. Då vårdpersonal har kunskap 
minskar deras rädsla att smittas vilket gör att de blir tryggare i sin roll och utförandet av 
omvårdnad sker med respekt för patienters integritet och värdighet. Därför behöver 
vårdpersonal kontinuerlig utbildning gällande isolering och smittsamma sjukdomar så att de 
kan utföra sitt arbete med säkerhet och ge kontinuerlig och rätt information till patienterna. 
Om patienterna får den information de behöver kan deras oro minskas, detta leder således 
till en bättre isolerings upplevelse och minskar risken för lidande. 
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5 Lin, E., Peng, 
Y., & Tsai, J. 

 

Taiwan.  
2010. 

 

American 
Journal Of 
Infection. 

 

 

 

“Lessons 
learned from 
the anti-SARS 
quarantine 
experience in a 
hospital-based 
fever screening 
station in 
Taiwan.” 

Undersöka 
patientens 
upplevelse 
av isolering 
pga. SARS.  

Kvalitative 
ansats. 

Cloaizzi’s 
fenomenologi 
analys. 

Semi- 
strukturerade 
telefon-
intervjuer 
med 17 
patienter som 
var isolerade 
på ett sjukhus 
i Taiwan 
under SARS 
pandemi. 

 

Patienterna 
upplever sig vara 
övergivna, 
instängda och de är 
uppgivna över 
situationen. 

Två kategorier 
identifierades: Inre 
kamp och yttre 
börda. 

13/14 

6  Lupión-
Mendoza, C., 
Antúnez-
Domínguez, M. 
J., González-
Fernández, C., 
Romero-
Brioso, C., & 
Rodriguez-
Bano, J. 

Spain. 
2015. 

American 
Journal Of 
Infection 
Control. 

 

“Effects of 
isolation on 
patients and 
staff.” 

Identifiera 
och 
beskriva 
effekten av 
isolering på 
patienter.  

Mixed metod. 

Multivariant 
analys 
(Kvantitativ) 
och innehålls-
analys 
(kvalitativ). 

Fall grupp 
studie av 72 
patienter 
(Kvantitativ), 
Intervju med 
28 isolerade 
patienter 
(kvalitativ). 

 

Isolation kan leda 
till depression då 
deltagarna känner 
sig ensamma och 
inte omhändertagna 
på samma sätt som 
andra patienter. 
Studien visade att 
isolation inte leder 
till ångest. 
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Nr. Författare, 
Årtal, Land, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Gasink, L., 
Singer, K., 
Fishman, N., 
Holmes, W., 
Weiner, M., 
Bilker, W., & 
Lautenbach, E.  

 

USA. 
(2008). 

Infection 
control and 
hospital 
epidemiology.   

“Contact 
isolation for 
infection 
control in 
hospitalized 
patients: is 
patient 
satisfaction 
affected?” 

Bedöma hur 
isolering 
påverkar 
patienters 
tillfredsställ
else av 
vården. 

Kvantitativ 
ansats. 

McNemar 
test, Wilcoxon 
signed rank 
test. 

Tvärsnitt-
studie med 43 
isolerade 
patienter.  

 

 

De isolerade 
patienterna 
upplevde 
vårdpersonalens 
bemötande sämre 
än de icke isolerade. 
De flesta isolerade 
patienter var 
positiva gällande 
isoleringen då den 
hindrar 
smittspridningen.  

10/13 

8 Guillemin, I., 
Marrel, A., 
Lambert, J., 
Beriot-M, A., 
Doucet, C., 
Kazoglou, O., 
Luxemburger, 
C., 
Reygrobellet, 
C., & Arnould, 
B. 

 

Switzerland. 
2014. 

 

Springer link.  

“Patients 
experience 
and 
perception of 
hospital 
treated 
clostridium 
difficile 
infections: A 
qualitative 
study.” 

 

Beskriva 
effekten av 
att bli 
infekterad 
av 
Clostridium 
difficile och 
dess 
påverkan på 
patientens 
liv från 
första 
symptomen, 
under 
vårdtillfälle 
och efter 
utskrivning. 

Kvalitativ 
metod. 

Tematisk 
analys. 

Semi-
Strukturerade 
telefon-
intervjuer 
med 24 
Clostridium 
Difficile 
infekterade 
patienter. 

 

 

 

 

 

Patienterna känner 
sig mer 
förödmjukade och 
genererad i 
samband med 
isoleringen, 
dessutom 
förstärktes en 
känsla av ensamhet 
och orolighet hos 
dem.  

12/14 



 

5 

 

Nr. Författare, 
Årtal, Land, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Pacheco, M., & 
Spyropoulos, 
V. 

 

Canada. 
2010. 

 

Canadian 
Journal of 
Infection. 

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

Beskriva 
patienters 
och 
anhörigas 
upplevelse 
av isolering 
pga. 
Clostridium 
difficile. 

Kvalitativ 
ansats. 

 

Cloaizzi’s 
fenomenologi 
analys 

 

Semi- 
Strukturerade 
intervjuer 
med 5 
patienter. 

 

Studien visade på 
orolighet och 
osäkerhet för både 
patienter och 
anhöriga i samband 
med isolering. Då 
patienter får 
adekvat och 
konsekvent 
information av 
sjuksköterskor 
resulterar det i 
mindre stress och 
oro för patienterna 
samt ökar deras 
välbefinnande.   

11/14 

 

10 

Skyman, E., 
Sjöström, H., & 
Hellström, L. 

 

Sweden.  
2010. 

 

Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences. 

“Patients' 
experiences of 
being infected 
with MRSA at 
a hospital and 
subsequently 
source 
isolated.” 

Beskriva 
patienters 
upplevelse 
av isolering 
på grund av 
MRSA.  

Kvalitativ 
ansats. 

Intersubjektiv
analys 
baserade på 
Grounded- 
theroy.  

Djupintervju 
med 6 
isolerade 
patienter.  

 

 

 

 

 

 

Patienterna 
upplevde 
isoleringen som 
traumatisk. 
Patienterna var 
missnöjda pga. 
särbehandling. De 
kände även sig 
sårbara pga. 
negativa reaktioner 
av 
familjemedlemmar 
och deras 
omgivning.  

12/14 



 

6 

 

Nr. Författare, 
Årtal, Land, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

11 Wassenberg, 
M., Severs, D., 
& Bonten, M. 

 

Holland. 

2010. 

 

Journal Of 
Hospital 
Infection. 

“Psychological 
impact of 
short-term 
isolation 
measures in 
hospitalized 
patients.” 

Fastställa 
och jämföra 
ångest och 
depressions
nivåer samt 
livskvalitén 
mellan 
isolerade 
och icke-
isolerade 
patienter.    

Kvantitativ 
ansats.  

(WHOQOL)-
BREF 
instrument 
och EQ-5D 
for health 
outcome 
analys.  
Tvärsnitt 
kohortstudie
med 42 
isolerade 
patienter som 
besvarade ett 
frågeformulär  

Studien visade 
ingen skillnad i 
ångest/ depression 
mellan isolerade 
och isolerade 
patienterna och inte 
heller någon 
påverkan på deras 
livskvalité. Missnöje 
bland isolerade 
patienter var hög 
pga. färre kontakt 
med 
vårdpersonalen 
men även en känsla 
av särbehandlingar. 

10/13 

12 Webber, KL., 
Macpherson, 
S., Meagher, 
A., 
Hutchinson, S., 
Lewis, B. 

Canada. 2012. 

 

Rehabilitation 
nursing. 

“The Impact of 
Strict Isolation 
on MRSA 
Positive 
Patients: An 
Action-Based 
Study 
Undertaken in 
a 
Rehabilitation 
Center.” 

Söka 
insikter från 
patienter 
med MRSA 
för att 
bättre förstå 
deras 
erfarenhet 
av MRSA 
och strikt 
isolering. 

Kvalitativ 
ansats. 

Induktiv 
tematisk 
analys. 

Semistrukture
rade 
intervjuer på 
sjukhus med 
nio MRSA 
bärande 
patienter. 

 

Känslor som rädsla 
och ilska väcks och 
isoleringen kunde 
ses som orättvis. 
Deltagarna kände 
sig stigmatiserade 
och objektifierade.  

Isolering leder till 
färre besök från 
sjuksköterskor och 
även anhöriga. 
Isoleringsvård leder 
till bland annat 
ensamhet då den 
sociala 
interaktionen 
minskas avsevärt.  
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