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SAMMANFATTNING%

Bakgrund: Smittsamma sjukdomar är ett ökande problem för världen med ständig 
utveckling av bland annat antibiotikaresistenta bakterier, vilket kan göra att patienter med 
smittsam sjukdom blir komplicerade att vårda. För att minska smittspridning vårdas 
patienter i isolering, vilket kan medföra negativa upplevelser. Problem: När patienter 
vårdas i isolering blir de begränsade i sin livssituation. Deras möjlighet till att socialisera och 
interagera med andra människor försvåras, vilket kan ge upphov till ohälsa och eventuellt 
lidande. Isoleringsvård innebär även tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder som 
orsakar ökad arbetsbelastning för sjukvårdspersonal, vilket kan leda till sämre 
omvårdnadskvalitet för patienter som vårdas i isolering. Syfte: Beskriva patienters 
upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom. Metod: Kvalitativ systematisk 
litteraturstudie med beskrivande syntes, där tio analyserade vetenskapliga artiklar användes i 
resultatet. Resultat: Det framkom både negativa och positiva upplevelser hos patienter som 
vårdas i isolering. Dessa delades in i två övergripande teman; Vårdas i ensamhet med tre 
tillhörande subteman och Behov av att förstå med två tillhörande subteman. Slutsats: 
Sjukvårdspersonal behöver anpassa den vård som ges med hänsyn till patienters 
omvårdnadsbehov. Genom att sjukvårdspersonal får utökade kunskaper om patienters 
positiva och negativa upplevelser av isoleringsvård kan sjukvårdspersonal anpassa 
vårdandet.  
 
Nyckelord: isolering, isoleringsvård, patient, smittsam sjukdom, systematisk 
litteraturstudie, upplevelser 
 
 
  



ABSTRACT%

Background: Communicable diseases is an increasing problem world-wide due to the 
ongoing increase of antibiotic-resistant bacteria, which makes the diseases hard to treat. 
Patients are forcibly being treated in isolation due to the risk of spreading the infection to 
other people, this can cause negative experiences for these patients. Problem: Patients who 
are being treated in isolation are forced into a limited situation in their lives. Their 
possibilities of socializing and interacting with other people are reduced which could cause 
unhealthiness and suffering. Isolation care means that healthcare professionals have to apply 
precautionary methods with protective equipment when treating these patients. This could 
cause an increased workload for healthcare professionals and lead to poor quality of care for 
patients in isolation. Aim: To describe patients’ experience of isolation care due to 
communicable diseases. Method: A systematic review with a descriptive synthesis, and ten 
articles were analyzed for the result. Result: Both negative and positive experiences were 
identified of patient treated in isolation. These experiences were divided into two major 
themes; To receive care in loneliness with three included sub-themes and The need to 
understand with two included sub-themes. Conclusion: Healthcare professionals have to 
adapt the care to the needs of the unique patient. If healthcare professionals had more 
knowledge of caring for patients in isolation some of the negative experiences could be 
eliminated and lead to better quality of care. 
 
Keywords: communicable disease, experience, isolation, isolation care, systematic reviews, 
patient, qualitative 
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1% INLEDNING%%

Smittsamma sjukdomar har länge existerat och för att minska spridning av smitta har 
patienter vårdats i isolering, vilket kan ha inverkan på människans hälsa och välbefinnande. 
Människan är beroende av att interagera, kommunicera och skapa relationer med andra på 
naturlig basis. Isolering resulterar till att dessa behov begränsas. I International Council of 
Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskans främsta 
arbetsuppgifter är att främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom 
oberoende av patient. Därmed är det ytterst viktigt att sjuksköterskor får utökade kunskaper 
om hur patienter upplever av att vara isolerade i vården, för att kunna anpassa vårdandet till 
den enskilda patientens unika behov. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 
observerade vi att patienter med exempelvis meticillinresistenta staphyloccous aureus och 
clostridium difficile, vårdats i enkelsal avskilt från andra patienter. Dessa sjukdomar och 
främst de antibiotikaresistenta kommer förmodligen att eskalera och därmed kommer behov 
av isoleringsvård att öka, med det väcktes intresse när Köping sjukhus kom med förslag om 
ökad kunskap gällande det berörda ämnesområdet. Genom att utföra en systematisk 
litteraturstudie vill vi med detta examensarbete öka förståelsen hos sjuksköterskor som 
vårdar isolerade patienter genom att förmedla dessa patienters upplevelser. Sjuksköterskor 
kan med hjälp av denna information anpassa vårdandet utifrån den unika patientens behov 
och därmed eventuellt lindra lidande.  

2% BAKGRUND%

I detta avsnitt presenteras en definition av smittsam sjukdom och en beskrivning av 
smittspridning. Vidare presenteras isoleringsvård, tidigare studier om isoleringsvård från ett 
sjuksköterskeperspektiv, lagar och föreskrifter samt vårdteoretisk perspektiv. Avsnittet 
avslutas med en problemformulering.  

2.1% Definition%av%smittsam%sjukdom%
I detta examensarbete definieras smittsam sjukdom som en sjukdom där patienter behöver 
vårdas avskilt från andra individer. De sjukdomar som kommer att ingå är clostridium 
difficile (C. difficile), meticillinresistena staphylococcus aureus (MRSA), extended spectrum 
beta-lactamase (ESBL) och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS). Dessa sjukdomar 
kommer hädanefter att gemensamt benämnas som smittsam sjukdom och nedan presenteras 
en kort beskrivning av dessa sjukdomar. 
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C. difficile är en sporbildande bakterie som orsakar diarréer hos människor. De sporer som 
bakterien bildar har stor benägenhet till att överleva i olika miljöer och kan överleva i 
månader (Guillemin m.fl., 2015). Bakteriens sporer står emot kyla, hetta, uttorkning och 
kemisk rengöring. För att minimera spridning av bakteriens sporer krävs mekanisk rengöring 
med spordödande medel innehållande klor med efterföljande desinfektion (Guillemin m.fl., 
2015; Ericson & Ericson, 2009). MRSA är en variant av staphylococcous aureus som är 
resistent mot antibiotika. MRSA är ett globalt problem inom sjukvården och kan orsaka 
lunginflammation, sepsis, sårinfektioner och i vissa fall för tidig död (Andersson, Andreassen 
Gleissman, Lindholm & Fossum, 2016). Hälso- och sjukvården i Norden är mer sparsamma 
med att ordinera antibiotika, vilket är en bidragande faktor till att MRSA är mindre vanligt i 
Norden till skillnad från resterande delar av världen. Globaliseringen och ökade 
utlandsvistelser är en risk för att sprida MRSA mellan individer (Ericson & Ericson, 2009). 
Tarmbakterier orsakar vanligen urinvägsinfektioner, sårinfektioner och sepsis. ESBL är 
tarmbakterier som har förmåga att bilda ett enzym som kan bryta ner betalaktamantibiotika 
och förstör dess verkningsmekanism. ESBL är ett problem som ökar över hela världen och 
orsakar bland annat ökad mortalitet och fördröjda sjukhusvistelser, eftersom dessa bakterier 
är svåra att behandla (Wiklund, Fagerberg, Örtqvist, Broliden & Tammelin, 2015). SARS är 
ett virus som orsakar svår lunginflammation och sprids snabbt vid utbrott inom hälso- och 
sjukvården. En femtedel av patienter som drabbas av SARS kräver respiratorisk 
intensivvårdsbehandling och för tidig död hos äldre patienter utgörs av hälften som drabbas 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

2.2% Smittspridning%
Spridning av sjukdomar sker genom att smittoämnen kommer i kontakt med människors 
slemhinnor. Spridning av smittoämnen sker bland annat genom direkt eller indirekt 
kontaktsmitta, luftburen smitta, peroral smitta, blodsmitta och vektorburen, det vill säga 
insektsburen smitta (Ericson & Ericson, 2009; Gould, 2009). För att minska spridning av 
smittoämnen är det ytterst viktigt att patienter och närstående får korrekt och adekvat 
information om smittsamma sjukdomar samt hur dessa sprids vidare mellan människor. För 
att realisera detta har hälso- och sjukvårdspersonal i uppgift att genom kommunikation och 
utbildning informera vikten av god handhygien samt om hur spridning av smittoämnen kan 
förebyggas (Seibert, Speroni, Oh, DeVoe & Jacobsen, 2014).  

2.3% Isoleringsvård%
Människor har sedan lång tid tillbaka isolerats från samhället när de drabbats av exempelvis 
lepra och pesten för att undvika smittspridning. Kunskap om att sjukdomar kan spridas 
mellan människor och utomstående omgivning har länge existerat, men det var inte förrän i 
slutet av 1800-talet som människor förstod att mikroorganismer orsakade infektioner och 
sjukdomar. Florence Nightingale uppmärksammade att infektioner och sjukdomar är 
benägna att föras över mellan människor via kroppsvätskor och att detta kan förhindras 
genom att vidta försiktighetsåtgärder kring infekterade människor (Gould, 2009). I dagens 
samhälle vårdas patienter med smittsamma sjukdomar i isolering för att förhindra vidare 
smittspridning (Gilmartin, Grota & Sousa, 2012; Gould, 2009). Människor är i behov av att 
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interagera och skapa relationer med andra och när en individ vårdas i isolering försvåras 
detta (Gilmartin m.fl., 2012). 
 
Inom hälso- och sjukvård är definitionen av isolering att en individ med smittsam sjukdom 
vårdas avskilt från andra individer. Isolering är ett tillstånd där en individ utsätts för 
begränsningar till bland annat interaktion med medmänniskor, fysiskt utrymme och rörelse 
(Gilmartin m.fl., 2012). Isolering delas in i två kategorier; skyddsisolering och source 
isolation. Skyddsisolering innebär att skydda utsatta patientgrupper, exempelvis 
immunsupprimerade patienter mot sjukdomar och infektioner (Nicholson, 2014). Source 
isolation används framförallt för att förhindra och begränsa smittspridning av resistenta 
bakterier som exempelvis MRSA vid vård av patienter (Chittick m.fl., 2016; Nicholson, 2014). 
Vid source isolation vårdas patienter i enkelsal eller i flerbäddssal tillsammans med andra 
patienter med liknande infektioner, det vill säga kohortvård för att minska vidare 
smittspridning. Dessa patienter kan riskera att utveckla psykiska symtom som kan ha negativ 
påverkan på patientens hälsa och välbefinnande (Chittick m.fl., 2016). I detta examensarbete 
kommer endast source isolation att bearbetas.  

2.4% Sjuksköterskors%upplevelser%av%isoleringsvård%
Sjuksköterskor på vårdavdelning kan medvetet senarelägga omvårdnad för patienter som 
vårdas i isolering för att minimera risk för smittspridning (Seibert m.fl., 2014). Patienter som 
vårdas i isolering kan utöver den smittsamma sjukdomen även ha andra sjukdomar. Det 
komplicerade hälsotillståndet medför ökade omvårdnadsbehov, vilket innebär att 
sjuksköterskor behöver ägna mer tid hos dessa patienter (Chen, Chen, Lee & Yang, 2016). Att 
vårda patienter i isolering kan upplevas som tidskrävande för sjuksköterskor. Att vårda 
isolerade patienter innebär att mer tid behöver läggas på förberedelser av skydds- och 
försiktighetsåtgärder samt på noggrann städning efter varje omvårdnadsåtgärd. Detta 
medför ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor och kan resultera i att tid för omvårdnad 
hos patient kan fördröjas eller eventuellt förkortas (Ngam m.fl., 2017; Guillemin m.fl.,2015; 
Seibert m.fl., 2014). Att vårda patienter med smittsam sjukdom i isolering innebär mer 
direktkontakt med smittkällan. Sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter kan uppleva 
en rädsla av att själva smittas och därmed risken att föra smittan vidare till 
familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor samt andra patienter (Andersson m.fl., 2016; 
Chen m.fl., 2016; Wiklund m.fl., 2015). Att vårda patienter med smittsam sjukdom som 
kräver isolering kan upplevas som stressande och ångestfyllt eftersom det krävs kunskap om 
hur smittspridning kan förhindras och hur dessa patienter ska behandlas. Detta leder till att 
sjuksköterskor som vårdar patienter i isolering utsätts för både psykisk och fysisk påfrestning 
(Ngam m.fl., 2017; Andersson m.fl., 2016; Chen m.fl., 2016; Guillemin m.fl.,2015; Seibert 
m.fl., 2014). Denna påfrestning kan indirekt leda till att den omvårdnad som ges till patienter 
påverkas negativt. Sjuksköterskor påpekar vikten av att ha kunskap om smittsamma 
sjukdomar och om isoleringsvård samt åtkomligheten av tydliga riktlinjer för att kunna 
tillgodose god omvårdnad för isolerade patienter (Andersson m.fl., 2016; Wiklund m.fl., 
2015). Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter att förklara innebörden och konsekvenser av 
den smittsamma sjukdomen för patient och närstående (Ngam m.fl., 2017). Det är viktigt att 
patienter som vårdas i isolering får information om sin smittsamma sjukdom och att 
särskilda skydds- och försiktighetsåtgärder behöver tillämpas, detta kan bidra till ökad 
förståelse för sjuksköterskors förhållningssätt (Andersson m.fl., 2016). 
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2.5% Lagar%och%föreskrifter%%
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) stadgas i kapitel 3 att vård ska ges på lika 
villkor för alla människor och förebygga ohälsa. Den vård som ges ska leda till god hälsa samt 
att hälso- och sjukvården ska respektera alla människors lika värde och värdighet. I 
Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) stadgas i kapitel 1 i 3 § att personer med sjukdomar som 
kan föras vidare mellan människor och utgöra skada för andra människors hälsa, ska 
behandlas på ett förebyggande sätt för att förhindra vidare smittspridning. I kapitel 5 i 1 § 
stadgas att om det finns risk för att smittspridningen inte kan kontrolleras av berörda parter 
får en smittbärande patient isoleras. Vidare stadgas i kapitel 5 i 9-10 § att den isolerade 
personen ska få god omvårdnad samt stöd och verktyg för att minska och förebygga 
smittspridning. Personen som vårdas i isolering ska ges möjlighet att få besök av familj och 
vänner samt utföra vardagliga aktiviteter och vistas utomhus, i den utsträckning patienten är 
benägen till att kontrollera smittan och inte föra den vidare. I Socialstyrelsens föreskrifter om 
basal hygien i vård och omsorg (SOSF 2015:10) ska de som arbetar inom hälso- och 
sjukvården tillämpa särskilda hygien- och skyddsrutiner för att minimera risken för vidare 
smittspridning av sjukdomar. Vårdpersonal ska vid varje smittfarlig vårdhandling använda 
skyddshandskar och förkläde vid mötet med patient. Desinficering ska ske före och efter 
varje patientkontakt, vid synlig smuts ska händer tvättas med tvål och vatten. Smycken som 
ringar, klockor och armband utgör risk för smittspridning och ska hållas borta från händer 
och armar. 

2.6% Vårdteroretiskt%perspektiv%
I detta avsnitt presenteras Katie Erikssons (2015) definitioner av hälsa och lidande. Dessa 
begrepp valdes då isoleringsvård kan ha inverkan på patienters hälsa och orsaka lidande. 
Genom att sjuksköterskor har kunskap om de olika lidandeformerna kan sjuksköterskor 
lättare identifiera dessa och därmed lindra lidande hos patienter som vårdas i isolering.  

2.6.1% Hälsa%
Människan är omätbar och en unik enhet av kropp, själ och ande. Denna människosyn är 
utgångspunkten för Erikssons definition av hälsa. Hälsa innebär mer än frånvaro av 
sjukdom, en människa med diagnostiserad sjukdom kan uppleva hälsa samtidigt som en frisk 
människa kan uppleva ohälsa. Upplevelse av hälsa är således oberoende av vetenskap och 
samhällets normer och värden, eftersom hälsa och ohälsa upplevs av den unika individen är 
hälsan därmed högst individuell. Vidare beskrivs hälsa som ett integrerat tillstånd av 
friskhet, sundhet och välbefinnande, där friskhet och sundhet ses som objektiva faktorer till 
hälsa och välbefinnande som en subjektiv faktor. Hälsa upplevs när kropp, själ och ande är i 
balans (Eriksson, 1989). När kropp, själ och ande är i obalans visas det i form av olika 
hälsoproblem, behov och begär hos människan (Eriksson, 2014). I den kroppsliga 
dimensionen ingår fysisk hälsa, hur människan känner sig frisk i sin kropp. Den själsliga 
dimensionen utgörs av en balans inom människan i relation till medmänniskor och livet, det 
vill säga hur sundhet upplevs. Den sista dimensionen utgörs av den andliga, människans 
strävan efter välbefinnande och förmåga att söka efter djupare värden och mening med livet 
(Eriksson, 1995).  
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2.6.2% Lidande%
Att vara patient innebär att genomgå ett lidande. Lidande tillhör livet och beroende på hur 
människan väljer att bemöta och hantera lidandet påverkas människans upplevelse av hälsa. 
Lidandet som sjukvårdspersonal kan komma i kontakt med i sitt arbete delas in i tre former; 
livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande (Eriksson, 2015). 
 
Livslidande är ett lidande som hör ihop med människans livshistoria och hur människan 
förhåller sig till sitt liv, det är sammanhängande med människans existens. Livslidandet 
uppstår då människan blir begränsad i sin förhållning till prestation och aktivitet men även i 
sin beskrivning av att göra rätt. Människan upplever en känsla av oförmåga att vara den 
individ som den är ämnad att vara, en rädsla för att inte klara av att utföra fysiska eller 
sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare. När en människas livssituation hastigt och 
oförutsägbart förändras och frångår det normala uppstår lidande, människan behöver då 
utrymme för att hitta ett nytt sammanhang i sin livsvärld. Vårdlidande är en typ av lidande 
som kan uppstå i alla vårdformer och orsakas i samband med vård och behandling. 
Lidandeformen beskrivs oftast genom upplevelser av att patienten inte känner kontroll men 
även genom kränkning från vårdpersonalens sida. Vården orsakar lidande genom brister i 
hur omvårdnaden utförs. Att känna värdighet som människa är en stor del av att kunna 
känna helhet, om människan blir förhindrad av vården att känna värdighet uppstår lidande 
som gör att människan känner skam som är obefogat. Patienters sjukdomar och symtom 
förvärras vid utebliven och vid felaktig vård. Genom sjukdom blir patienten även begränsad i 
livet och en upplevelse av maktlöshet kan uppstå. Maktutövning är ett sätt att åstadkomma 
lidande för en patient genom att tvinga eller att negligera patienten behandling. 
Maktutövande kan således kränka således människans värdighet. Sjukdomslidande visar sig i 
form av kroppsligt, själsligt och andligt lidande. Kroppsligt lidande utgörs oftast av smärta 
som en sjukdom eller behandling medför. Själsligt och andligt lidande orsakas av 
människans relation till sjukdom och behandling, då det kan medföra upplevelser av skam, 
skuld och förnedring. Sjukdomslidandet är nära anknutet till vårdlidandet. Patientens 
upplevelse av att på grund av sjukdom inte kunna vara delaktig i vardagliga aktiviteter eller 
medverka i behandling av sjukdom kan orsaka lidande. Det uppstår en förlust av människans 
tidigare fulländade förmåga (Eriksson, 2015). 

2.7% Problemformulering%%
Tidigare forskning visar att människor har sedan lång tid tillbaka tillämpat isolering för att 
avskilja smittsamma människor från samhället, därmed kan isoleringsvård vara ett hot mot 
enskilda patienters hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor som vårdar patienter i isolering 
kan uppleva omvårdnadsarbetet som tidskrävande, stressande och ångestfyllt. De kan även 
uppleva en rädsla för att själva bli infekterade och därmed bli smittförande. Isoleringsvård 
innebär att mer tid behöver läggas ned på förberedelser och städning, vilket leder till att 
sjuksköterskor utsätts för tyngre arbetsbelastning. Dessa faktorer kan påverka 
sjuksköterskors vårdande negativt, vilket kan påverka patienters hälsotillstånd och ge 
upphov till lidande. Eriksson beskriver att människan är en omätbar helhet bestående av 
kropp, själ och ande. När människan inte upplever sig som hel uppstår obalans i livets 
hälsoprocess. Lidande är relaterat till en människas hälsa, då lidande har en negativ inverkan 
på hälsotillståndets helhet. Människor är i behov av att interagera och känna tillhörighet med 
omvärlden och medmänniskor. Isoleringsvård kan därmed påverka patienters upplevelse av 
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hälsa och bli en bidragande faktor till utveckling av ett lidande. Människan är en autonom 
individ som har rätt till självbestämmande. I lagen står det att patienter med smittsam 
sjukdom ska vårdas avskilt från andra men med lika god omvårdnadsstandard som för 
patienter som inte vårdas i isolering. Genom att få ökad förståelse för hur patienter upplever 
av att bli vårdade i isolering vid smittsam sjukdom, kan sjuksköterskor få ökade kunskaper 
om hur lidande kan lindras samt hur hälsan kan främjas.  

3% SYFTE%

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom. 

4% METOD%

En kvalitativ forskningsansats tillämpades för att kunna svara på examensarbetets syfte. 
Segesten (2012) menar att en kvalitativ ansats används för att skapa en djupare förståelse för 
ett specifikt fenomen, i ett specifikt sammanhang. Kvalitativa studier inom vårdvetenskap 
ska besvara individers upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov av ett fenomen, 
därför är en kvalitativ forskningsansats relevant för detta examensarbete. En systematisk 
litteraturstudie baserat på tidigare vetenskapliga artiklar genomfördes. Dessa vetenskapliga 
artiklar analyserades sedan enligt en analysmetod med deskriptiv syntes som presenterats av 
Evans (2002).  

4.1% Datainsamling%och%urval%%
Insamling av vetenskapliga artiklar utgjordes av primärsökningar i databaser med undantag 
från en sekundärsökning. Östlundh (2012) menar att sekundärsökning innebär att andra 
vetenskapliga artiklars referenslistor studeras för att hitta användbar och relevant data. 
Databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och 
PubMed användes vid sökning av relevanta vetenskapliga artiklar, då dessa databaser har ett 
brett utbud av vetenskapliga artiklar inom det vårdvetenskapliga området. Sammanlagt 
hittades elva vetenskapliga artiklar varav en som hittades via sekundärsökning.  
 
Urvalet vid sökningar av vetenskapliga artiklar var att de skulle kunna besvara 
examensarbetets syfte och vara peer-review. Peer-review innebär att de vetenskapliga 
artiklarna har kritiskt granskats av andra forskare (Codex, 2017b). De vetenskapliga artiklar 
som hittades i PubMed och sekundärsökning verifierades i Ulrichsweb för att kontrollera att 
dessa är vetenskapligt granskade. Vetenskapliga artiklar publicerade år 2012 och senare 
prioriterades vid första sökningen för att basera examensarbetets resultat på den senaste 
vetenskapliga forskningen. Årtalen behövdes sedan successivt utökas till år 2000 för att 
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erhålla fler träffar med relevans för examensarbetets syfte. Vid sökning av relevant 
datamaterial har sökorden isolation, care, patient experience or perception or perspective or 
opinion, clostridium difficile, quarantine, ESBL och MRSA i olika kombinationer med 
trunkering och boolesk sökteknik varit användbara. Östlundh (2012) beskriver att 
trunkeringar används för att inkludera träffar på sökordens alla böjningar, vilket bidrar till 
ett bredare urval av vetenskapliga artiklar. Vidare beskrivs att boolesk sökteknik används för 
att skapa samband mellan två eller flera sökord genom användning av operatorer som AND, 
OR och NOT. Vid sökning i databaser med boolesk sökteknik kommer databaserna styras till 
att hitta vetenskapliga artiklar som handlar om sökorden mellan operatorerna, exempelvis 
“nurse AND isolation” som då kommer generera vetenskapliga artiklar om sjuksköterska 
OCH isolering. Se Bilaga A för hur sökorden kombinerades samt hur trunkering och boolesk 
sökteknik användes. 
 
Inklusionskriterier vid val av vetenskapliga artiklar var att de skulle vara av kvalitativ ansats 
och behandla ämnet isoleringsvård vid smittsam sjukdom. Vetenskapliga artiklar som inte 
var publicerade på engelska exkluderades tillsammans med de som berörde ämnet 
skyddsisolering. För att få en övergripande uppfattning om innehållet i de vetenskapliga 
artiklarna som söktes fram lästes sammanfattningen igenom. De som ansågs relevanta till 
examensarbetets syfte valdes ut och sparades för kvalitetsgranskning. Sammanlagt hittades 
elva vetenskapliga artiklar som preliminärt ansågs besvara examensarbetets syfte. Dessa 
kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall bestående av 14 frågor 
(Bilaga B). Vetenskapliga artiklar som besvarade minst elva av frågorna i 
kvalitetsgranskningsmallen ansågs vara av hög kvalitet och dessa finns redovisade i en 
artikelmatris (Bilaga C). En kvalitetsgranskad vetenskaplig artikel ansågs vara av lägre 
kvalitet och valdes därför bort.  

4.2% Dataanalys%%
De datamaterial som samlats in till resultatet analyserades enligt en analysmetod med 
deskriptiv syntes som presenterats av Evans (2002). Denna analysmetod är relevant för den 
systematiska litteraturstudie som genomförts. Evans (2002) presenterade analysmetod 
innehåller fyra steg från datainsamling till beskrivning av fenomen och ger tydliga riktlinjer 
för hur analysprocessen ska genomföras. Steg ett utgörs av att samla in vetenskapliga artiklar 
från databaser som är relevanta för examensarbetets ämnesområde. Steg två innebär att 
identifiera nyckelfynd, steg tre innebär att skapa teman och subteman och steg fyra innebär 
att skapa en beskrivning av fenomenet.  
 
De vetenskapliga artiklar som efter kvalitetsgranskning ansågs vara av hög kvalitet sorterades 
i bokstavsordning efter titel och tilldelades varsitt nummer efter alfabetisk ordning. Dessa 
lästes sedan noggrant igenom ett flertal gånger för att skapa en övergripande helhet. I 
vetenskapliga artiklarnas resultatdel identifierades nyckelfynd som besvarade 
examensarbetets syfte. Nyckelfynden gavs ett nummer tillhörande ursprungsartikeln för att 
veta vilket nyckelfynd som tillhör vilken vetenskaplig artikel. Samtliga nyckelfynd skrevs 
sedan upp i en samlad lista och sammanlagt identifierades 128 stycken nyckelfynd. Den 
samlade listan med nyckelfynd lästes igenom ett flertal gånger för att kunna sortera och 
gruppera likheter och skillnader. Nyckelfynden kodades i olika färger beroende på innebörd 
och när alla nyckelfynd fått en färgkod identifierades övergripande preliminära teman. Varje 
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nyckelfynd sorterades in och kontrollerades mot olika preliminära teman för att innehållet 
från varje nyckelfynd inte skulle passa flera teman. När ingen överlappning av nyckelfynden 
förekom, identifierades slutgiltiga övergripande teman med tillhörande subteman efter 
nyckelfyndens skillnader och en ökad förståelse av fenomenet utvecklades. 
 
När teman och subteman identifierats med nyckelfynden granskades dessa mot varje 
ursprungsartikel för att se att beskrivningen av fenomenet matchar innehållet i de 
vetenskapliga artiklarna. Vid beskrivning av fenomenet refereras alla teman och subteman 
till ursprungsartikeln. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman visas i tabell 1.  
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman.  

Nyckelfynd Tema Subtema 
”It was shown that the patient’s experienced 
isolation as limiting and violating. The patients 
felt shut-in and confined when they were kept 
away from other patients.” (Skyman, Thunberg 
Sjöström & Hellström, 2010, s. 103). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdas i ensamhet  

 
 
Att vara avskild 

”. . . and then came all this stuff with protective 
clothing and masks and all that, and then I felt ok 
what is it that I have? Because if they’re coming 
towards me like that and are going to treat me. 
how am I going to be able to be around people at 
all if they approach me like that? What do I have 
in my blood. just for having contact with me? I 
might not be able to work anymore because I can’t 
be in contact with another human being!” 
(Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 
2013, s. 725).  

 
 
 
 
Att bli vårdad av 
sjukvårdspersonal 

”It means being treated after everybody else has 
had their treatment, and moreover, it means 
having serious thoughts about what life will be 
like in the future.” (Skyman, Lundahl, Bergbom, 
Thunberg Sjöström & Åhrén, 2016, s. 817). 

 
 
Att vila i sin 
ensamhet 

4.3% Etiska%överväganden%
Examensarbetet behandlades i enlighet med Codex (2017a) som yrkar på god forskningsetik, 
vilket innebär god dokumentations- och forkningssed tillsammans med uteslutande av 
fabricering, förfalskning, plagiat, feltolkning, förvrängning och borttagning av data som är 
viktiga för forskningsprocessens kontext. För att minimera risken av feltolkning och 
förvrängning av kontexten användes ordböcker vid analys av de vetenskapliga artiklarna, då 
de dessa är skrivna på engelska. Vidare har referenshantering skett i enlighet med American 
Psychological Association (APA-style) för att minimera risken för bland annat plagiat och 
förfalskning samt för att styrka det vetenskapliga skrivandet. 
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5% RESULTAT%%

I detta avsnitt presenteras examensarbetets resultat om patienternas upplevelser av att 
vårdas i isolering vid smittsam sjukdom. Totalt identifierade två teman och fem tillhörande 
subteman, dessa finns redovisade i tabell 2.  
 
Tabell 2. Översikt av teman och tillhörande subteman 

Tema  Subtema 
 
 
Vårdas i ensamhet 

Att vara avskild 

Att bli vårdad av sjukvårdspersonal 

Att vila i sin ensamhet 

 
 

Behov av att förstå  

Att erhålla bristfällig information 

Att erhålla adekvat information 

5.1% Vårdas%i%ensamhet%
I detta avsnitt presenteras patienternas upplevelser av isolering när de vårdas avskilt från 
andra patienter på grund av smittsam sjukdom. De tillhörande subteman är att vara avskild, 
att bli vårdad av sjukvårdspersonal och att vila i sin ensamhet. Patienternas upplevelser är 
beskrivna under respektive subtema.   

5.1.1% Att%vara%avskild%%
Att vara stigmatiserad, utstött och instängd är utmärkande upplevelser hos majoriteten av 
patienterna som vårdas i isolering (Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 2013; 
Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012; Barratt, Shaban & Myole, 2010; 
Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström, 2010; Criddle & Potter, 2006; Cava, Fay, 
Beanlands, McCay & Wignall, 2005; Newton, Constable & Senior, 2001). Stigmatisering kan 
upplevas redan vid första kontakt med sjukvården hos patienterna med smittsam sjukdom. 
Sjukvårdspersonalen vid akutmottagning hänvisade patienterna att sitta i väntrummet och 
ombad dem att stanna utomhus på grund av smittorisk (Skyman m.fl., 2010). Patienterna 
som vårdas i isolering och som upplevde stigmatisering blev dåligt bemötta av 
sjukvårdspersonalen. Detta orsakade upprördhet hos patienterna som inte kände sig 
välkomna med upplevelse av att inte bli bemött med värdighet och respekt (Webber m.fl., 
2012; Skyman m.fl., 2010). Patienterna som vårdas i isolering upplevde att de bar på pesten 
och kolera när det blivit bemötta av sjukvårdspersonalen (Wiklund m.fl., 2013; Skyman m.fl., 
2010). Patienterna beskrev att de upplevde att de blev anklagade vid besked om att 
isoleringsvård är nödvändigt. De hamnade i en osäkerhet som ledde till en oklarhet i sitt 
psykiska, fysiska och sociala hälsotillstånd som är svårbeskrivet och fullständig individuell 
för varje patient (Cava m.fl., 2005). 
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Att vårdas i isolering orsakade en upplevelse av att vara smutsig för patienterna. En av 
patienterna uttryckte “I couldn’t touch anybody, I couldn’t go into anyone’s room..., they 
[healthcare staff] looked at you as if you were a piece of dirt.” (Webber m.fl., 2012, s. 45). 
Oavsett om patienterna med smittsam sjukdom påvisade symtom eller inte vårdades de i 
isolering, vilket orsakade upplevelse av skam och till förändrad kroppsbild (Skyman, Lindahl, 
Bergbom, Thunberg Sjöström & Åhrén, 2016; Webber m.fl., 2012). Patienterna som vårdas i 
isolering och som är medvetna om sjukdomssituationen upplevde rädsla för att smitta andra 
människor. Vetskapen om att vara smittförande orsakade även upplevelse av obehag när de 
interagerade med andra människor (Skyman m.fl., 2016; Andersson, Lindholm & Fossum, 
2010). Patienterna som vårdas i isolering jämförde isoleringsvård som en fysisk och psykisk 
barriär som bottnade i mental tortyr (Guillemin m.fl., 2014). Detta orsakade upplevelser av 
tristess och sorg hos patienterna som vid ett senare skede kunde utvecklas till en depression 
på grund av upplevelse av ensamhet (Guillemin m.fl., 2014; Webber m.fl., 2012; Cava m.fl., 
2005). Några av patienterna med smittsam sjukdom tog avstånd från andra människor i sin 
omgivning för att minska risken för smittspridning (Barratt m.fl., 2010).  
 
Isolering orsakade färre spontana och planerade besök av familjen och vännerna samt 
mindre kontakt med sjukvårdspersonalen, vilket påverkade patienternas möjlighet till att 
socialisera och interagera med andra människor. Upplevelse av att ha varit instängd, inlåst, 
begränsad och separerad från omvärlden uppstod hos patienterna, trots deras medvetenhet 
om isoleringsvårdens innebörd (Guillemin m.fl., 2014; Barratt m.fl., 2010; Skyman m.fl., 
2010; Criddle & Potter, 2006; Cava m.fl., 2005). Några av patienterna med smittsam 
sjukdom upplevde nödvändighet att dölja sjukdomssituationen för anhöriga. De antog att om 
anhöriga förblev ovetandes om sjukdomssituationen skulle dessa komma på besök mer 
frekvent, vilket ökade patienternas möjlighet till att socialisera och interagera med andra 
(Webber m.fl., 2012). Patienterna som vårdas i isolering upplevde även att vårdrelationen till 
sjukvårdspersonalen påverkades negativt (Barratt m.fl., 2010). Sjukvårdspersonalen har 
endast varit i kontakt med patienterna som vårdas i isolering vid behov av 
omvårdnadsåtgärder eller vid servering av måltid som behövdes förtäras i salen, detta 
förstärkte deras upplevelse av att vara instängd, inlåst, begränsad och separerad från 
omvärlden (Skyman m.fl., 2010).  

5.1.2% Att%bli%vårdad%av%sjukvårdspersonal%
Patienterna som vårdas i isolering upplevde oro och rädsla över den smittsamma sjukdomens 
allvarlighetsgrad, på grund av sjukvårdspersonalens tillämpning av skydds- och 
försiktighetsåtgärder (Guillemin m.fl., 2014; Wiklund m.fl., 2013).  

‘‘When I realized that they had to, you know, cover their mouths or hands or something to 
come to me and treat me, that was the scariest part [...]. It didn’t matter what my daughter told 
me but, you know, I thought I’m dying.’’ (Guillemin mfl., 2014, s. 102). 

Patienterna beskrev att sjukvårdspersonalen överanvände skyddsutrustning när de vårdade 
patienter i isolering, på grund av denna överanvändning upplevde patienterna att de var nära 
döden (Guillemin m.fl., 2014; Wiklund m.fl., 2013). Några av patienterna med smittsam 
sjukdom hade god kännedom om sjukdomssituationen och om vilka skydds- och 
försiktighetsåtgärder som bör tillämpas av sjukvårdspersonalen. Vissa av 
sjukvårdspersonalen såg ut som astronauter när de vårdade patienterna i isolering, vilket 
ledde till att patienterna upplevde situationen som hotfull och skrämmande. Dessa skydds- 
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och försiktighetsåtgärder förstärkte den negativa upplevelsen av att vara starkt smittförande 
och att vara ett potentiellt hot för andra människor hos några av patienterna (Skyman m.fl., 
2016; Barratt m.fl., 2010). För några av patienterna som vårdas i isolering på grund av 
smittsam sjukdom uppstod skam och pinsamhet när de vårdades av sjukvårdspersonalen. 
När patienterna insåg vilka förberedelser av skydds- och försiktighetsåtgärder 
sjukvårdspersonalen tillämpade inför varje patientkontakt, uppstod en upplevelse av att vara 
en börda (Guillemin m.fl., 2014). Patienterna upplevde att tillämpning av skydds- och 
försiktighetsåtgärder påverkade vårdrelationen mellan dem och sjukvårdspersonalen. 
Sjukvårdspersonalen undvek fysisk kontakt med patienterna och kommunicerade via en 
dörrspringa in till salen och därmed undvek de tillämpning av skydds- och 
försiktighetsåtgärder (Barratt m.fl., 2010). Det finns även ett antal av patienterna som 
upplevde tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder som överflödigt då dessa åtgärder 
inte tillämpas i patienternas privatliv (Webber m.fl., 2012). Patienterna ifrågasatte även 
effekten av de skydds- och försiktighetsåtgärder som tillämpades vid vård i isolering, de 
menade att användning av skyddshandskar och förkläden var onödiga i situationen. De ansåg 
även att skyddshandskar och förkläden endast är nödvändiga vid hantering av öppna sår 
(Newton m.fl., 2001).  
 
Patienterna beskrev skillnader i tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder hos 
sjukvårdspersonalen. Några av sjukvårdspersonalen överdrev tillämpningen av skydds- och 
försiktighetsmaterial, medan andra inte tillämpade dessa (Skyman m.fl., 2016; Webber m.fl., 
2012; Andersson m.fl., 2010; Barratt m.fl., 2010; Criddle & Potter, 2006; Newton m.fl., 
2001). Denna skillnad i användning av skydds- och försiktighetsåtgärder orsakade att 
patienterna med smittsam sjukdom upplevde oro för att sprida smittan vidare till andra 
människor (Barratt m.fl., 2010). Patienterna som uppmärksammade skillnader i användning 
av skydds- och försiktighetsåtgärder hos sjukvårdspersonalen var för skamsna för att påpeka 
detta, då de inte ville ge synpunkter på de professionellas arbetssätt (Andersson m.fl., 2010). 
Några av patienterna observerade sjukvårdspersonalens ignorans i användning av skydds- 
och försiktighetsmaterial, de upplevde att sjukvårdspersonalen inte tog den smittsamma 
sjukdomen på allvar vilket ledde till frustration och ilska hos patienterna som vårdas i 
isolering (Webber m.fl., 2012). Patienterna med smittsam sjukdom uppfattade 
nödvändigheten med tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder olika. Vissa förstod att 
den smittsamma sjukdomen var ett allvarligt problem då isoleringsvård var ett krav. När 
sjukvårdspersonalen visade brister i tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder 
upplevde patienterna som vårdas i isolering att den smittsamma sjukdomen var mindre 
allvarlig, vilket kan ha konsekvenser för smittspridning (Newton m.fl., 2001). Att fullfölja 
isoleringsvård med tillhörande skydds- och försiktighetsåtgärder upplevdes som besvärligt 
för patienterna som vårdas i isolering (Webber m.fl., 2012). Skydds- och 
försiktighetsåtgärder behövde inte enbart innebära negativa upplevelser för patienterna som 
vårdas i isolering. Några av patienterna upplevde skydds- och försiktighetsåtgärder som en 
trygghet och en säkerhet för andra för att förhindra smittspridning. En positiv upplevelse 
uppstod hos patienterna som i detta fall accepterade och förstod varför tillämpning av 
skydds- och försiktighetsåtgärder var nödvändiga (Guillemin m.fl., 2014; Barratt m.fl., 2010).  
 
Patienterna observerade sjukvårdspersonalens oaktsamma tillämpning av god handhygien i 
omvårdnaden. En upplevelse av besvikelse uppstod hos patienterna på grund av 
sjukvårdspersonalens brist i basala hygienrutiner då den smittsamma sjukdomen potentiellt 
kan spridas vidare (Skyman m.fl., 2010). Detta orsakade att patienterna som vårdas i 
isolering upplevde frustration och ilska gentemot sjukvårdspersonalen (Wiklund m.fl., 2013). 
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Patienterna med smittsam sjukdom som hade kunskap om sjukdomssituationen var ofta 
medvetna om vikten av god handhygien för att minska smittspridning (Andersson m.fl., 
2010; Skyman m.fl., 2010).  
 
Patienterna som vårdas i isolering upplevde att de fick mindre uppmärksamhet, blev 
nonchalerade och nedprioriterade av sjukvårdspersonalen (Skyman m.fl., 2016; Wiklund 
m.fl., 2013; Barratt m.fl., 2010; Newton m.fl., 2001). Upplevelse av att sjukvårdspersonalen 
medvetet valde att vårda och behandla andra patienter innan patienter med smittsam 
sjukdom uppstod hos patienterna (Skyman m.fl., 2016). Patienterna upplevde även att 
kvaliteten på den omvårdnad som ges av sjukvårdspersonalen kan försämras när de vårdas i 
isolering, på grund av den smittsamma sjukdomen nekades de att besöka sjukhusets frisör 
och fotvård samt att de inte erbjöds mellanmål jämfört med andra patienter (Barratt m.fl., 
2010). Upplevelse av nedprioritering uppstod även hos patienterna när sjukvårdspersonalen 
vid ett antal tillfällen fördröjde omvårdnadsarbetet. När de tillkallade sjukvårdspersonalen 
upplevde de lång väntan, vilket orsakade upplevelse av försämrad omvårdnadskvalitet 
(Guillemin m.fl., 2014). 

5.1.3% Att%vila%i%sin%ensamhet% 
Att ges möjlighet till kontakt med omvärlden uppskattades hos patienterna som vårdas i 
isolering (Barratt m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2010). “If you have got something to look at and 
the sun is shining, that is 100% great... If you have got a view it does not do anyone any harm 
on their own.” (Barratt m.fl., 2010, s. 57). Patienterna som hade tillgång på utsikt genom 
fönster upplevde mer kontakt med omvärlden, vilket bidrog till upplevelse av att vara mindre 
isolerad. Tillgång till utsikt upplevdes även som lindrande för patienterna (Barratt m.fl., 
2010; Skyman m.fl., 2010). Tillgång till telefon och radio bidrog till att de upplevde 
tillhörighet till omvärlden och därmed upplevde de sig vara mindre begränsade. Samma 
effekt upplevdes av patienterna när salsdörren lämnades öppen vilket gav de möjlighet till att 
höra och se människor i korridoren. Att få besök av familj och vänner bidrog till att 
patienterna upplevde att tiden gick fortare vilket ledde till en mindre påtaglig upplevelse av 
isolering (Barratt m.fl., 2010). Några av patienterna som vårdas i isolering uppskattade även 
att bli vårdade i enkelsal och därmed undgått flerbäddssal (Guillemin m.fl., 2014; Webber 
m.fl., 2012; Barratt m.fl., 2012; Criddle & Potter, 2006; Newton m.fl., 2001). De 
isoleringsvårdade patienterna i enkelsal upplevde att isolering bidragit till att 
sjukvårdspersonalen gett mer uppmärksamhet jämfört med om de hade vårdats i 
flerbäddssal. Denna uppmärksamhet bidrog till att de upplevde ökad omvårdnadskvalitet 
(Guillemin m.fl., 2014). Att vårdas i enkelsal bidrog även till att patienterna erhöll mer 
möjlighet till egentid med lugn och ro (Guillemin m.fl., 2014; Barratt m.fl., 2010; Criddle & 
Potter, 2006; Newton m.fl., 2001). Patienterna som vårdas i isolering upplevde en befrielse 
från rutinbaserad omvårdnad och därmed att sjukvårdspersonalen inte störde lika ofta 
(Newton m.fl., 2001). Att vårdas i enkelsal gav även patienterna tillgång till en tyst miljö, 
vilket uppskattades av patienterna. Patienterna föredrog att vårdas i enkelsal och de 
upplevde god och oförändrad omvårdnadskvalitet (Criddle & Potter, 2006).  
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5.2% Behov%av%att%förstå%
I detta avsnitt presenteras patienternas upplevelser av informationsförmedling från 
sjukvårdspersonalen. De tillhörande subteman är att erhålla bristfällig information samt att 
erhålla adekvat information, patienternas upplevelser är beskrivna under respektive 
subtema. 

5.2.1% Att%erhålla%bristfällig%information%
Patienterna som vårdas i isolering på grund av smittsam sjukdom upplevde kunskapsbrist 
och bristfällig informationsförmedling hos sjukvårdspersonalen (Skyman m.fl., 2016; 
Wiklund m.fl., 2013; Andersson m.fl., 2010; Criddle & Potter, 2006).  

I have this feeling of ignorance and when you look at them you can see that they don’t 
understand. The information could have been better; I had to find the information on the 
Internet. (Skyman m.fl., 2016, s. 816). 

Patienterna upplevde sjukvårdspersonalens bristande kunskap om smittsam sjukdom som 
skrämmande, då deras behov av korrekt och adekvat information inte tillhandahölls. 
Patienterna upplevde således behov av att på egen hand söka information om den 
smittsamma sjukdomen (Skyman m.fl., 2016). När patienterna kom i kontakt med 
sjukvårdspersonal utan kompetens om att isoleringsvård behöver tillämpas försökte 
patienterna påtala detta samt att de försökte påpeka att sjukvårdspersonalen bör kontakta 
infektionsavdelningen. I denna situation upplevde några av patienterna att de blev bemötta 
med respektlöshet av sjukvårdspersonalen vilket orsakade rädsla (Skyman m.fl., 2016; 
Wiklund m.fl., 2013). När patienterna ställde frågor till sjukvårdspersonalen om 
sjukdomssituationen blev de vid vissa tillfällen bemötta med ignorans, som enligt patienterna 
ansågs var på grund av kunskapsbrist. Detta medförde att patienterna undvek att ställa 
frågor och förblev därmed okunniga om sin egen sjukdomssituation (Wiklund m.fl., 2013). 
Patienterna påpekade att sjukvårdspersonalen inte hade kunskap om hur smittsamma 
sjukdomar sprids, samt att de hade dålig kännedom om vilka riktlinjer om skydds- och 
försiktighetsåtgärder som bör tillämpas vid vård av patienter med smittsam sjukdom 
(Andersson m.fl., 2010). Vid informationsförmedling gav sjukvårdspersonalen ofta 
inkonsekvent information till patienterna, vilket orsakade osäkerhet och förvirring i 
patienternas sjukdomssituation (Andersson m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2010). Patienterna 
påpekade även vikten av att erhålla information av sjukvårdspersonalen vid rätt tillfällen. Om 
information gavs till patienterna i ett för tidigt skede, när de är svårt sjuka förkom en risk för 
att de inte uppfattade budskapet. Patienternas förståelse om sin sjukdomssituation och 
behovet av isoleringsvård underlättades när sjukvårdspersonalen förmedlade information vid 
rätt tillfälle. När denna information förmedlades muntligt till patienterna var den mer 
lättförståelig än om den förmedlades skriftligt (Criddle & Potter, 2006). 
 
Patienterna som vårdas i isolering på grund av smittsam sjukdom upplevde oro och rädsla 
över att smitta andra människor (Skyman m.fl., 2016). Detta uppstod på grund av att 
sjukvårdspersonalen gav bristande information om hur den smittsamma sjukdomen sprids. 
Patienterna har både varit medvetna och omedvetna om sin benägenhet till att sprida vidare 
sin smittsamma sjukdom till andra människor samt vilka konsekvenser smittspridningen kan 
medföra. Kunskapsbrist om konsekvenser och smittvägar orsakade rädsla och obehag hos 
patienterna med smittsam sjukdom. Patienterna som bär på smittsam sjukdom kan vara 



14 

symtomfria men fortfarande utgöra en fara för att smitta andra människor, brist på 
information orsakade upplevelser av osäkerhet hos patienterna (Skyman m.fl., 2016; Criddle 
& Potter, 2006). Detta resulterade i att patienterna har blev mer restriktiva vid interaktion 
med andra människor för att minimera risken att föra smittan vidare (Skyman m.fl., 2016). 
Patienterna med smittsam sjukdom uttryckte önskan om att få ökad förståelse om sin 
sjukdomssituation. De strävade efter att få mer och adekvat information för att kunna öka 
deras kunskap om den smittsamma sjukdomen och därmed ges möjlighet till att hantera 
sjukdomssituationen (Barratt m.fl., 2010).  
 
Vissa av patienterna förstod inte anledningen till isoleringsvård på grund av bristfällig 
information och ifrågasatte effekten av de skydds- och försiktighetsåtgärder som borde 
tillämpas av sjukvårdspersonalen (Newton m.fl., 2001). Några av patienterna upplevde att de 
hade bättre kunskap om den smittsamma sjukdomen än sjukvårdspersonalen. Patienterna 
påpekade att utbildning om smittsamma sjukdomar behövde förbättras och att en snabb och 
kortfattad utbildning var nödvändig och behövde ges till patienter, sjukvårdspersonal, familj 
och vänner. Information om en smittsam sjukdom ska inte i första hand behöva förmedlas av 
den smittsamma patienten till andra patienter eller besökare (Webber m.fl., 2012). Det 
uppstod situationer då sjukvårdspersonalen förmedlade felaktig information till patienterna 
som vårdas i isolering vid utskrivning från sjukhuset. Några av patienterna blev vid 
utskrivning från sjukhus uppskrämda och upplevde oro för deras fortsatta vardagsliv, då 
information från sjukvårdspersonalen om att bland annat åka kollektivtrafik och att 
interagera med andra människor bör undvikas (Andersson m.fl., 2010). För patienterna som 
inte erhöll information vid utskrivning uppstod det frågor och funderingar om huruvida de 
kan behålla livsstilen efter isoleringsvården (Wiklund m.fl., 2013; Skyman m.fl., 2010).  

5.2.2% Att%erhålla%adekvat%information 

Några av patienterna som vårdas i isolering beskrev att de erhöll god information om deras 
sjukdomssituation av sjukvårdspersonalen. Patienterna accepterade därmed att 
isoleringsvård och de skydds- och försiktighetsåtgärder som den medför var nödvändiga för 
att förhindra vidare smittspridning av smittsamma sjukdomar (Barratt m.fl., 2010; Skyman 
m.fl., 2010; Cava m.fl., 2005; Newton m.fl., 2001), samt att patienterna ansåg att 
isoleringsvård underlättade sjukvårdspersonalens omvårdnadsarbete (Newton m.fl., 2001). 
När patienterna blev bemötta av sjukvårdspersonal med kunskap om resistenta bakterier 
minskades upplevelser av ignorans och frustration, samtidigt som upplevelser av trygghet 
och säkerhet ökade i patienternas redan sårbara situation (Skyman m.fl., 2016). ”The 
information and the contact I had with the nurse at the reception of the Clinic of Infectious 
diseases was the very best you could have, he was an expert and told me the facts and calmed 
me down.” (Skyman m.fl., 2016, s. 816). När patienterna vårdades av sjukvårdspersonal med 
rätt kunskap utvecklades en upplevelse av att vara i frid istället för att vara utstött. Genom att 
patienterna erhöll korrekt information från sjukvårdspersonal med rätt kunskap skapades en 
lugn och trygg miljö (Skyman m.fl., 2016).  
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6% DISKUSSION%

I detta avsnitt diskuteras examensarbetets metod, resultat och etiska överväganden. Under 
metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med den valda metoden. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet med tidigare forskning, lagar och författningar 
samt vårdteoretisk perspektiv. Avsnittet avslutas med en etikdiskussion. 

6.1% Metoddiskussion%
Studier med kvalitativ ansats har som mål att bland annat besvara personers upplevelser, 
erfarenheter och förväntningar av ett specifikt fenomen (Segesten, 2012). Examensarbetets 
syfte var att beskriva patienters upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom, därav 
tillämpades en kvalitativ ansats. Att genomföra en empirisk studie valdes bort på grund av 
osäkerhet gällande tidsplan och realisering av färdigt examensarbete. Att genomföra en 
kvantitativ studie valdes bort då Dahlborg Lyckhage (2012) beskriver att en kvantitativ ansats 
svarar på syften med en objektiv betoning och utgör en kunskap som är giltigt generell och 
lagbunden, vilket innebär att denna ansats inte är passande för examensarbetets syfte. Hälso- 
och sjukvården har krav på evidensbaserad vård och omvårdnad, för att realisera detta 
behöver forskning ständigt utföras för att möta kraven. Då antalet ny publicerad forskning 
ökar kommer behovet av litteraturstudier att öka. Litteraturstudier är en metod där befintliga 
empiriska studier inom ett specifikt område sammanställs för att få en övergripande översikt, 
detta kan underlätta förståelse för ett fenomen för alla inblandade parter (Axelsson, 2012). 
En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) valdes att genomföras då insikt i utbud av 
relevant forskning redan fanns, eftersom att tidigare sökningar inom berört område 
genomfördes under en förberedande kurs inför examensarbetet. Evans (2002) beskriver två 
typer av analysmetoder; en med beskrivande syntes och en med tolkande syntes. En 
beskrivande syntes ger möjlighet till att bland annat skapa en djupare förståelse om 
personers upplevelser av ett fenomen där inga tolkningar bör ske, därav var en beskrivande 
syntes lämplig för detta examensarbete för att kunna besvara syftet. Att basera ett 
examensarbete på en beskrivande syntes kan tolkning och förvrängning minimeras vid analys 
av datamaterial, därmed skapas ingen ny förståelse av fenomenet och läsare som tar del av 
examensarbetet får skapa egna antaganden utifrån den systematiska litteraturstudiens 
beskrivning av fenomenet. Polit och Beck (2012) beskriver att trovärdighet innebär att data 
ska behandlas sanningsenligt med minimal feltolkning. För att öka examensarbetets 
trovärdighet har förförståelser, det vill säga teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och 
förutfattade meningar som förekom vid examensarbetets början försökts att ignoreras för att 
undvika feltolkningar. Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar dock att 
förförståelsen inte kan exkluderas helt och att viss förförståelse kan leda till omedvetna 
omtolkningar av datamaterialets innehåll.  
 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes både primär- och sekundärsökning. 
Sekundärsökningar är viktiga för att kunna uppnå ett bra slutresultat, utan 
sekundärsökningar kan forskningsprocessen bli fördröjd och viktig litteratur kan gå förlorad 
(Östlundh, 2012). Databaserna CINAHL och PubMed valdes ut eftersom de har ett brett 
utbud av vetenskapliga artiklar inom det vårdvetenskapliga området. Databasen CINAHL var 
särskilt användbar för att garantera vetenskapliga artiklar som kritiskt granskats av andra 
forskare, då peer-review går att inkludera som ett kriterium vid sökning. De vetenskapliga 
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artiklar som hittades på PubMed och via sekundärsökning kontrollerades i Ulrichsweb för att 
säkerställa att de var kritiskt granskat av andra forskare. För att hitta vetenskapliga artiklar 
med relevans för examensarbetets syfte har sökorden; isolation care och patient experience 
formats utifrån berört ämnesområde. Utöver detta kombinerades dessa sökord med de valda 
smittsamma sjukdomarna, dessutom användes relevanta synonymer. Östlundh (2012) menar 
att sökord ska representera examensarbetets ämnesområde och bör därför utformas efter 
examensarbetets problemområde. Vidare ska relevanta synonymer till sökord utformas för 
att få en heltäckande sökning. Vid sökning av vetenskapliga artiklar till examensarbetets 
resultat var målet att basera resultatet på den senaste forskningen inom berört område. 
Målet var att de vetenskapliga artiklar inte skulle vara äldre än fem år gamla men under 
sökprocessens gång upptäcktes det att otillräckligt med vetenskapliga artiklar som besvarade 
examensarbetets syfte fanns att tillgå, därför gjordes sökningar på äldre vetenskapliga 
artiklar som successivt utökades till år 2000. Innehållet i de äldre vetenskapliga artiklar 
jämfördes med de nyare vetenskapliga artiklar och inga märkvärdiga innehållsmässiga 
skillnader kunde identifieras, därför inkluderades även äldre vetenskapliga artiklar. 
Sammanlagt hittades elva vetenskapliga artiklar och dessa kvalitetsgranskades enligt 
Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall för att bedöma ifall de vetenskapliga artiklar som 
hittats var av god kvalité. Under kvalitetsgranskningen föll en vetenskaplig artikel bort då 
den ansågs vara av låg kvalitet. Ett antal frågor i Fribergs (2016) kvalitetsgranskningsmall var 
svåra att bedöma, främst på grund av svårförståeliga frågor och på författarnas begränsade 
kunskap om forskningsprocessen. Att genomföra en kvalitetsgranskning på de vetenskapliga 
artiklar som hittats till ett examensarbete ökar dess trovärdighet, men kvalitetsgranskningen 
kan även påverkas av författarnas begränsade kunskap om forskningsprocessen. 
 
För att öka examensarbetets trovärdighet identifierades nyckelfynd från de vetenskapliga 
artiklarnas resultat från två håll. De nyckelfynd som identifierades jämfördes sedan mot 
varandra och inga märkbara skillnader sågs. Eftersom att de vetenskapliga artiklar som 
valdes var skrivna på engelska översattes nyckelfynden till svenska och för att minimera 
risken för feltolkning och förvrängning av kontexten användes ordböcker. De nyckelfynd som 
identifierades under analysprocessen staplades upp efter varandra i ett dokument för att 
sedan sorteras in i färger efter likheter, när alla nyckelfynd fått en färg kunde teman urskiljas 
efter likheter och subteman efter skillnader. Vid första försöket att identifiera teman uppstod 
svårighet vid hantering av den mängd digitala fönster och staplar med nyckelfynd som 
hittats. För att lättare kunna organisera utvecklandet av teman och subteman klipptes 
nyckelfynden ut i små papperslappar, dessa sorterades fysiskt efter likheter i preliminära 
teman och subteman. Denna processen gjordes i flera omgångar för att säkerställa att 
slutgiltiga teman och subteman utvecklades.  
 
Giltighet innebär hur sanningsenligt studiens resultat är och om resultatet ger svar på det 
som avses. Vid nytt utförande av samma studie med samma metod ska ett likartat resultat 
kunna skapas, vilket indirekt även stärker trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). För att erhålla 
hög giltighet dokumenterades examensarbetets tillvägagångssätt utförligt. Alla sökningar av 
vetenskapliga artiklar finns redovisade i en sökmatris med bland annat sökdatum och sökord. 
De vetenskapliga artiklar som användes i examensarbetets resultat finns redovisade i en 
artikelmatris för att få en övergripande helhet, samt för att skapa en förståelse för de 
vetenskapliga artiklarnas relevans för examensarbetets syfte. Under analysprocessen 
dokumenterades varje steg utförligt för lätt kunna följa med i processen. Denna utförliga 
beskrivning av tillvägagångsättet kan bidra till hög giltighet, dock sker det som tidigare 
nämnt alltid en viss omtolkning som inte går att undvika på grund av existerande 
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förförståelse och detta kan påverka resultatet vid ett nytt utförande av samma 
examensarbete.  
 
Överförbarhet innebär att en studies resultat ska potentiellt kunna överföras till andra 
grupper och appliceras i en annan liknande kontext. Det är författarnas ansvar att i studien 
presentera och beskriva tillräcklig data, genom detta kan användbarheten av resultatet 
utvärderas av andra (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets resultat utgjordes av 
vetenskapliga artiklar med relevans för patienters upplevelser av isoleringsvård vid smittsam 
sjukdom. De vetenskapliga artiklar som söktes fram berörde patienter med olika smittsamma 
sjukdomar i olika sammanhang men med likartade upplevelser om isolering, vilket eventuellt 
kan bidra till möjlig överförbarhet. Fokus i examensarbetet har varit patienter som vårdas i 
isolering på grund av risk för att smitta andra, det vill säga source isolation. Examensarbetets 
resultat kan möjligtvis appliceras på patienter som vårdas under skyddsisolering och då 
skapa ett bredare perspektiv av att vårdas i isolering. De vetenskapliga artiklar som användes 
till examensarbetets resultat utfördes i bland annat Frankrike, Kanada, Sverige och USA. 
Liknande resultat från dessa vetenskapliga artiklar identifierades, därför kan resultatet 
troligtvis överföras till länder med likvärdig isoleringsvård.  
 
Examensarbetet är skriven av två personer. En fördel med att skriva i par är möjligheten till 
att kunna diskutera och reflektera data med varandra, vilket kan minimera risken för 
feltolkning och förvrängning av data. Att arbeta i par ställer dock krav på god 
samarbetsförmåga och samarbetsvilja för att kunna fullfölja skrivningsprocessen samt att 
planeringen behöver anpassas mellan två personer, dessa faktorer kan därmed ses som 
nackdelar. Under examensarbetets skrivningsprocess uppstod inga märkbara konflikter 
mellan båda parter, båda parter upplevde att skriva i par som något positivt då möjligheten 
till att diskutera och reflektera med varandra väger över nackdelarna. 

6.2% Resultatdiskussion%
I subtemat Att vara avskild framkom att patienterna som vårdas i isolering fick upplevelser 
av att vara stigmatiserad, utstött, instängd, begränsad och separerad från omvärlden. Dessa 
upplevelser förstärktes av att sjukvårdspersonalen vid vissa tillfällen endast vårdade 
patienterna när behov av omvårdnadsåtgärder fanns. Att vårdas i isolering medförde även 
färre spontana och planerade besök av familj och vänner för patienterna. Detta gav 
konsekvenser i patienternas möjlighet till att socialisera och interagera med andra 
människor. Andersson m.fl., (2016), Chen m.fl., (2016) och Wiklund m.fl., (2015) beskriver 
att sjuksköterskor som ger omvårdnad till patienter som vårdas i isolering på grund av 
smittsam sjukdom upplever en rädsla av att själva smittas och därmed risken att föra smittan 
vidare till bland annat familj, vänner och arbetskollegor. Denna rädsla kan vara en 
bidragande faktor till att sjukvårdspersonalen endast väljer att vårda patienterna när behovet 
finns eftersom att de vill undvika kontakt med smittkällan, därmed påverkas även 
patienternas möjlighet till att socialisera och interagera med andra människor. I 
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSF 2015:10) beskrivs det 
tydligt att sjukvårdspersonal ska tillämpa särskilda hygien- och skyddsrutiner för att 
minimera smittspridning. Om sjukvårdspersonalen följer dessa rutiner och riktlinjer ska inte 
mer kontakt med smittkällan innebära förhöjda risker för att smittas. Sjukvårdspersonalens 
rädsla för att smittas grundas troligtvis i den kunskapsbrist angående hur patienterna som 
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vårdas i isolering ska bemötas och behandlas. I resultatet framkom det som tidigare nämnt 
att patienterna som vårdas i isolering upplevde färre spontana och planerade besök av bland 
annat familj och vänner. Detta motsäger det som stadgas i Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) 
att patienter som vårdas i isolering ska ges möjlighet till besök av familj och vänner, med 
andra ord ska inte patienters möjlighet till att socialisera och interagera med andra 
människor fråntas på grund av isoleringsvård. Eriksson (1995) beskriver att upplevelse av 
sundhet är viktigt i människan tillvaro som bland annat innebär att människan är i behov av 
att uppleva tillhörighet i relation med andra människor, vilket är en viktigt beståndsdel i 
upplevelse av hälsans helhet. Detta innebär att patienterna som vårdas i isolering ska inte på 
grund av isoleringsvård bli begränsade till att socialisera och interagera med andra 
människor. De ska inte behöva uppleva stigmatisering, att de är utstötta, instängda, 
begränsade och separerade från omvärlden. Detta kan ge upphov till utvecklande av ett 
vårdlidande som Eriksson (2015) menar uppstår i samband med vård och behandling samt 
när patienter inte känner kontroll och blir begränsade i livet. Genom att sjukvårdspersonalen 
har makten kan de därmed välja att endast komma i kontakt med smittsamma patienter när 
behovet av omvårdnadsåtgärder finns, vilket kan ge negativa konsekvenser i form av att 
patienterna inte kan socialisera och interagera med människor. I denna situation kan därmed 
patienternas värdighet kränkas. Att kränka en människas värdighet menar Eriksson (2015) är 
ett sätt att åstadkomma lidande. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) stadgas det även 
att hälso- och sjukvården ska respektera alla människors värdighet, vilket innebär att 
sjukvårdspersonalens beteende gentemot patienterna i detta fall är oacceptabelt. 
 
I subtemat Att bli vårdad av sjukvårdspersonal presenterades att sjukvårdspersonalens 
tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder vid isoleringsvård orsakade rädsla och oro 
för patienterna, då det kan uppstå osäkerhet angående den smittsamma sjukdomens 
allvarlighetsgrad. Sjukvårdspersonalen överanvände vid vissa tillfällen skyddsutrustning när 
de vårdade patienterna, vilket medförde att patienterna upplevde att de vara nära döden 
samt att upplevelsen av att vara smittförande och utgöra ett hot mot andra människor 
förstärktes. Det finns patienter med god kännedom om sin smittsamma sjukdom och därmed 
har de kunskap om vilka skydds- och försiktighetsåtgärder sjukvårdspersonalen bör tillämpa. 
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSF 2015:10) tydliggör att 
sjukvårdspersonal ska tillämpa skydds- och försiktighetsåtgärder för att minimera risk för 
smittspridning vid vårdarbete med smittsamma patienter. Sjukvårdspersonal ska vid vård av 
smittsamma patienter använda skyddshandskar och skyddsförkläde innan varje 
vårdhandling utförs. Att arbeta inom hälso- och sjukvården innebär att Socialstyrelsens 
föreskrifter bör följas. Denna ojämlikhet i tillämpning av skydds- och försiktighetsåtgärder är 
ett tydligt exempel på att denna föreskrift kan förbises av sjukvårdspersonalen som väljer att 
arbeta på sitt eget arbetssätt. Andersson m.fl., (2016) Chen m.fl., (2016) och Wiklund m.fl., 
(2015) påpekar att sjuksköterskor upplever rädsla vid vård av patienter med smittsam 
sjukdom. Denna rädsla kan utgöra en orsak till att sjukvårdspersonalen väljer att 
överanvända skyddsutrustning i ett försök att skapa en skyddande barriär mot den 
smittsamma sjukdomen, vilket kan orsaka negativa upplevelser hos patienterna. Andersson 
m.fl., (2016) och Wiklund m.fl., (2015) påpekar vikten av åtkomligheten av tydliga riktlinjer 
för att kunna tillgodose god omvårdnad för patienterna som vårdas i isolering. Om dessa 
riktlinjer är svåråtkomliga eller obefintliga för sjukvårdspersonalen kan tillämpning av 
skydds- och försiktighetsåtgärder variera. Detta innebär att om information är svåråtkomlig 
kan sjukvårdspersonalen potentiellt utföra omvårdnad efter sina egna val, vilket kan orsaka 
inkonsekvent omvårdnad och leda till negativa upplevelser för patienterna som vårdas i 
isolering. Om sjukvårdspersonalen är inkonsekventa i tillämpning av skydds- och 
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försiktighetsåtgärder kan de eventuellt orsaka att patienterna upplever att de inte blir tagna 
på allvar och därmed kan ett vårdlidande i form av kränkning uppstå. Eriksson (2015) 
beskriver att vårdlidande kan uppstå då sjukvårdspersonal brister i omvårdnad av patienter 
och när sjukvårdspersonal kränker patienters värdighet genom att missbruka den 
professionella makten. I subtemat framkom det även att patienterna upplevde att de fått 
mindre uppmärksamhet, blev nonchalerade och nedprioriterade av sjukvårdspersonalen. De 
beskrev att sjukvårdspersonalen kan medvetet välja att ge omvårdnad till andra patienter 
utan smittsam sjukdom före patienterna med smittsam sjukdom. Detta överensstämmer med 
en studie utförd av Seibert m.fl., (2014) som beskriver hur sjuksköterskor arbetar för att 
minska smittspridning på en vårdavdelning. De menar att sjuksköterskor medvetet kan välja 
att vårda patienter med smittsam sjukdom sist. Resultatet visade även att patienterna som 
vårdas i isolering blev nekade frisörbesök och fotvård på grund av risk för spridning av den 
smittsamma sjukdomen. De upplevde även lång väntan på sjukvårdspersonal när de behövde 
hjälp och upplevde därmed sämre kvalitet på den omvårdnad som gavs. Detta arbetssätt 
motsäger Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som yrkar på att vård ska ges på lika 
villkor för alla människor och baseras på alla människors lika värde. Vidare stadgas i 
Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) att individer med smittsam sjukdom med risk för att 
skada andra individers hälsa ska behandlas på ett förebyggande sätt. Sjukvårdspersonalens 
arbetssätt att vårda patienter med smittsam sjukdom sist kan således även ses som en 
förebyggande åtgärd för att förhindra vidare smittspridning. Sjukvårdspersonalens 
förhållningssätt kan i denna situation orsaka ett vårdlidande hos patienterna. Eriksson 
(2015) menar att vårdlidande orsakas av att sjukvårdspersonalen utför omvårdnad på ett 
bristfälligt sätt. Människor är i behov av att känna värdighet som bidrar till upplevelse av 
helhet. Vidare menar Eriksson (2014) att denna helhet upplevs när kropp, själ och ande är i 
balans, vilket medför en upplevelse av hälsa för den unika individen. Om patienter blir 
kränkta av sjukvårdspersonal genom att de förbiser patienterna kan ohälsa och lidande i 
form av skam uppstå samt att patienterna inte upplever välbefinnande. När patienterna med 
smittsam sjukdom blir vårdade i isolering kan de automatisk bli begränsade i livet. Det kan 
uppstå en upplevelse av maktlöshet på grund av sjukdomstillståndet. När 
sjukvårdspersonalen negligerar eller väntar med att ge vård och behandling till patienterna 
kan upplevelse av maktlöshet och begränsning i livet förstärkas, vilket kan orsaka ytterligare 
lidande för patienterna.  
 
I subtemat Att erhålla bristfällig information beskrivs att patienterna upplevde 
kunskapsbrist och bristfällig informationsförmedling hos sjukvårdspersonalen. Patienterna 
med smittsam sjukdom som kom i kontakt med sjukvårdspersonal med bristande kunskap 
om den smittsamma sjukdomen upplevde rädsla, oro och osäkerhet på grund av att 
sjukvårdspersonalen förmedlar bristfällig information. Patienterna som upplevde 
kunskapsbrist gällande sin sjukdomssituation efterlyste utbildning om den smittsamma 
sjukdomen från sjukvårdspersonalen för att kunna förstå situationen. Liknande upplevelser 
sågs även hos patienterna med god kännedom om sjukdomssituationen, då de upplevde en 
skyldighet att informera människor i omgivningen då sjukvårdspersonal inte kunde förmedla 
informationen. Ngam m.fl., (2017), Andersson m.fl., (2016), Chen m.fl., (2016), Guillemin 
m.fl., (2015) och Seibert m.fl., (2014) beskriver att sjuksköterskor behöver ha kunskap för att 
kunna förmedla korrekt och adekvat information. Detta kan tolkas som att om sjuksköterskor 
inte har tillräcklig med kunskap kan omvårdnadsarbetet med patienter som vårdas i isolering 
upplevas som stressande och ångestfyllt för sjuksköterskor, då de inte kan förmedla korrekt 
och adekvat information. Denna kunskapsbrist hos sjukvårdspersonalen kan medföra att de 
tar avstånd från patienterna som vårdas i isolering eftersom att de inte kan besvara 
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eventuella frågor som uppstår. Sjukvårdspersonalen tar även avstånd från patienter med god 
kännedom om sjukdomssituationen, vilket medförde att patienterna blev informationskällan 
för att sprida informationen vidare till omgivningen. Att behöva bemöta patienter med 
kunskapsbrist och god kännedom om sjukdomssituationen kan vara en påfrestning för 
sjukvårdspersonal, denna påfrestning kan indirekt leda till att patienterna får sämre 
bemötande och därmed även sämre omvårdnadskvalitet. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
2017:30) påpekar vikten av att alla människor ska behandlas med respekt och värdighet, 
detta styrker att sjukvårdspersonalen bör förändra förhållningssättet gentemot patienter. 
Resultatet visade även att patienterna som vårdas i isolering erhöll felaktig information om 
sjukdomssituationen av sjukvårdspersonal. Patienternas upplevelser av rädsla och oro 
förstärks av den osäkerhet som uppstår om deras fortsatta privata livssituation efter tiden i 
isolering. Andersson m.fl., (2016) och Wiklund m.fl., (2015) påpekar vikten av att 
sjuksköterskor behöver inhämta kunskap om smittsamma sjukdomar med tillhörande 
tillämpningar, samt vikten av lättåtkomliga riktlinjer som kan bidra till förbättrad 
omvårdnad för patienterna som vårdas i isolering. Vidare hänvisar ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (2014) att sjuksköterskor har ett individuellt ansvar för hur arbetet utförs i 
praktiken och för att upprätthålla rätt kompetens genom fortlöpande inhämtning av 
kunskap. Att patienterna erhåller felaktig information tyder på att sjukvårdspersonalen inte 
har tillräcklig god kunskap. Felaktig informationsförmedling kan leda till att patienterna får 
en missvisande bild av sjukdomssituationen vilket kan leda till att deras hälsa påverkas 
negativt. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) stadgar att vård som ges till patienter ska 
leda till god hälsa, när patienter erhåller en missvisande sjukdomsbild kan hälsotillståndet 
påverkas negativt och orsaka lidande. Information om smittsamma sjukdomar och 
tillhörande tillämpningar bör således vara lättillgängliga för sjukvårdspersonal på 
arbetsplatser för att kunna främja den omvårdnad som ges till patienterna som vårdas i 
isolering. Om information skulle vara lättillgänglig kan sjukvårdspersonal med fördel lättare 
inhämta kunskap, vilket skulle underlätta informationsförmedling till patienterna som 
vårdas i isolering och därmed bidra till god hälsa. Eriksson (1989) beskriver människan som 
omätbar och en unik enhet av kropp, själ och ande som utgångspunkt för definitionen av 
hälsa. Vidare menar Eriksson att hälsa kan upplevas trots frånvaro av sjukdom. Om 
patienterna med smittsam sjukdom ges korrekt och adekvat information kan de uppleva 
hälsa trots sjukdom, eftersom att dessa patienter får ökad förståelse om sjukdomssituationen 
samt hur de ska förhålla sig till omvärlden. Om patienterna som vårdas i isolering erhåller 
felaktig information från sjukvårdspersonalen om rådande sjukdomssituation, kan de löpa 
risk för att utveckla ett livslidande vid utskrivning från sjukhus om de förblir felaktigt 
informerade. Eriksson (2015) skriver om människans livslidande som den lidande form då 
människan upplever en oförmåga att vara den individ som människan är ämnad att vara, 
med en rädsla för att inte klara av fysiska och sociala aktiviteter. Patienter som erhåller 
felaktig information om sjukdomssituationen har inte rätt kunskap, därmed påverkas deras 
förhållningssätt till både den smittsamma sjukdomen och till omgivningen. Eriksson (2015) 
påpekar att när en människas livssituation hastigt och oförutsägbart förändras och frångår 
det normala uppstår lidande, eftersom att dessa patienter inte har rätt kunskap påverkas 
deras normala livssituation. Dessa patienter behöver erhålla korrekt information om 
sjukdomssituationen och ges tid för att finna ett nytt sammanhang i livet som Eriksson 
(2015) menar är nödvändigt för att komma vidare i lidandet.  
 
I resultatet framkom det under två subteman att patienterna reagerade positivt på vård i 
isolering. Dessa patienter upplevde god kunskap och informationsförmedling hos 
sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde trygghet och säkerhet när de blev bemötta av 
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kompetent sjukvårdspersonal, vilket medförde en lugn och trygg miljö för patienterna. När 
sjukvårdspersonalen förmedlade tydlig information kan de lättare acceptera 
isoleringsvårdens innebörd. Vissa av patienterna uppskattade att bli placerade i isolering på 
grund av möjligheten till enkelsal och därmed även till mer egentid. Att ge de möjlighet till 
kontakt med omvärlden i form av bland annat telefon eller radio ansågs vara värdefullt. 
Andersson mf.l., (2016) påpekar vikten av att patienter som vårdas i isolering behöver få 
information om den smittsamma sjukdomen och att särskilda skydds- och 
försiktighetsåtgärder behöver tillämpas. Detta kan tolkas som att när sjukvårdspersonalen 
förmedlar tillräcklig information till patienterna som vårdas i isolering kan 
sjukdomssituationen lättare förstås och accepteras. När patienterna ges möjlighet till att 
skapa förståelse om sjukdomssituationen blir de involverade i vårdandet vilket kan leda till 
en viss kontroll i situationen och till främjad hälsa. Patienterna som erhöll god kunskap och 
information beskrev att de fick ett respektfullt och värdigt bemötande, vilket överensstämmer 
med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som stadgar att sjukvårdspersonal ska ge vård 
som respekterar individers värdighet. Patienterna med positiva upplevelser av att vårdas 
isolering kan uppleva hälsa trots sjukdom, Eriksson (2015) menar att hälsa kan upplevas 
oberoende av sjukdom, en människa med diagnostiserad sjukdom kan uppleva hälsa. Detta 
överensstämmer med denna grupp patienter som har positiva upplevelser av isoleringsvård. 

6.3% Etikdiskussion%
Vetenskaplig forskning som utförs på människor bör utgå från etiska principer, därför behövs 
etisk godkännande från en etisk kommitté med anknytning till forskningens deltagare (Polit 
& Beck, 2012). Alla vetenskapliga artiklar som ligger till grund för detta examensarbetet har 
erhållit etisk godkännande. Genom att resultatet i detta examensarbete analyserades textnära 
med minimala omtolkningar och förvrängningar upprätthålls det etiska värdet från de 
vetenskapliga artiklarna. Dessa vetenskapliga artiklar är även vetenskapligt granskade av 
utomstående forskare. Codex (2017b) yrkar på att när ny forskning presenteras behöver den 
kritisk granskas av utomstående forskare för att anses som vetenskaplig kunskap och därmed 
bli accepterad av det vetenskapliga samhället. Att basera examensarbetet på kritisk 
granskade vetenskapliga artiklar med etisk godkännande bidrar till ökad trovärdighet.  
 
Etiska dilemman och överväganden kan ibland vara svåra att lösa ensam. Att arbeta i par kan 
vara en fördel i dessa situationer då möjlighet finns till att diskutera och lösa dessa 
tillsammans. I detta arbetet har det inte uppstått stora och märkbara situationer som har 
krävt etiska ställningstaganden. Vid val av vetenskapliga artiklar inom examensarbetets 
berörda ämnesområde har gemensamma beslut fattats om vilka vetenskapliga artiklar som 
ska inkluderas. För att översätta engelska begreppet har ordböcker använts för att minimera 
risk för att feltolka begreppets innebörd och kontext. Begreppet source isolation var svårt att 
översätta till svenska då inga lämpliga översättningar hittades, därför valdes det engelska 
begreppet att användas i examensarbetet. Examensarbetets data refererades enligt APA-style 
för att tydligt hänvisa till ursprungskällan, samt för att undvika plagiat och förfalskning. 
Genom att använda ett referenshanteringssystem som exempelvis APA-style stärks det 
vetenskapliga skrivandet i examensarbetet. Polit & Beck (2012) beskriver att användning av 
citat från en kvalitativ studie kan förstärka innebörden av en text. Citat användes för att 
förstärka examensarbetets resultatdel. Vid användning av citat refererades dessa till 
ursprungskällan med sidnummer utan att förvränga citatets kontext.  
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7% SLUTSATS%

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av isoleringsvård vid smittsam sjukdom. 
Resultatet visade att isoleringsvård kan leda till både positiva och negativa upplevelser för 
patienter. Patienterna som vårdas i isolering upplevde att de blev separerade från omvärlden 
med upplevelser av att vara stigmatiserade, utstötta, instängda och begränsade. Av 
separationen från omvärlden upplevde patienterna att de kan utgöra en fara och ett hot för 
människor i sin omgivning vilket kan förstärka de upplevelser som separationen från 
omvärlden medför. Resultatet visade även att vårdrelationen mellan patienterna och 
sjukvårdspersonalen kunde påverkas negativt, patienterna som vårdas i isolering beskrev att 
de blev nonchalerade och medvetet nedprioriterade av sjukvårdspersonalen vilket orsakade 
försämrad omvårdnadskvalitet. I resultatet framkom det att patienterna som vårdas i 
isolering upplevde kunskapsbrist och bristfällig informationsförmedling hos 
sjukvårdspersonalen. Detta orsakade frustration, rädsla och osäkerhet hos patienterna. 
Ovannämnda faktorer kan ge upphov till utveckling av lidande och påverka patienternas 
hälsotillstånd negativt. Människor är i behov av att bland annat interagera och känna 
tillhörighet med andra människor, genom att vårdas i isolering hindras detta.  
 
Patienter som vårdas i isolering upplevde även isoleringvården som en trygg och lugn åtgärd. 
Dessa patienter uppskattade tillgång till enkelsal och mer egentid samt befrielse från 
rutinbaserad omvårdnad. Resultatet visade att patienterna inledningsvis kan uppleva 
osäkerhet för att bli instängda på grund av isolering. Patienterna har senare accepterat och 
blivit tillmötesgående med att vårdas i isolering då de har givits möjlighet till fortsatt kontakt 
med omvärlden, samtidigt som de upplevde lugn och ro. Patienter som vårdas i isolering ska 
få möjlighet till lika god vård och bemötas med respekt och värdighet som andra patienter. 
Sjukvårdspersonal behöver anpassa isoleringsvården till varje unik patient och skapa rätt 
förutsättningar för respektive. Fortlöpande kunskapsinhämtning hos sjukvårdspersonal kan 
bidra till bättre omvårdnad av patienter i isolering och möjlighet till att eventuellt förhindra 
uppkomst av negativa upplevelser. 

8% FÖRSLAG%PÅ%VIDARE%FORSKNING%
Ett antal av de vetenskapliga artiklarna i examensarbetes resultat kan anses gamla. Som 
nämnt i metoddiskussionen har brist på aktuell forskning varit ett faktum i de databaser som 
användes vid datainsamling. Nya och uppdaterade studier avseende patienters upplevelser av 
att vårdas i isolering på grund av smittsam sjukdom kan med fördel behöva genomföras för 
att sjukvårdspersonal ska kunna bedriva vård baserad på den senaste forskningen, samt för 
att försäkra att patienters upplevelser av isolering går i positiv riktning. 
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Mellan årtal 2012-2018 
Peer-reviewed 
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Skyman, Lindahl, Bergbom, Thunberg 
Sjöström & Åhrén (2016) 

CINAHL plus 2017-11-08 Patient isolation AND 
experience or 
perception or view or 
opinion 

Mellan årtal 2010-2018.  
Peer-reviewed. 
Boolean/phrase 
Full text 

8 träffar 1 
Barratt, Shaban & Myole (2010) 
 (varav en artikel hittades via föregåendes 
referenslista)  
Criddle & Potter (2006) 

CINAHL plus 2017-11-08 Patient experience 
AND MRSA 

Mellan årtalen 2010-2018.  
Peer-reviewed.  

44 träffar 2  
Andersson, Lindholm & Fossum (2010) 
Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström 
(2010)  

CINAHL plus 2017-11-08 Patient* experience 
AND quarantine 

Mellan årtalen 2005-2018. 
Peer-reviewed 

18 träffar 1 
Cava, Fay, Beanlands, McCay & Wignall 
(2005) 

CINAHL plus 2017-11-08 Patient* experience 
AND ESBL 

Mellan årtalen 2005-2018 
Peer-reviewed 

13 träffar  1  
Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 
2013 

CINAHL plus 2017-11-08 Isolation or 
quarantine AND 
MRSA or ESBL AND 
experience or 
perception 

Mellan årtalen 2000-2018. 
Peer-reviewed 

19 träffar 1  
Newton, Constable & Senior (2001) 

PubMed  2017-11-08 Patients experience or 
perception AND 
clostridium difficile 
AND isolation 

Mellan årtalen 2012-2018.  
 

25 träffar  1  
Guillemin m.fl. (2014) 

PubMed 2017-11-08 Patients experience 
AND MRSA AND 
isolation 

Mellan årtalen 2012-2018.  44 träffar 1  
Webber, Macpherson, Meagher, 
Hutchinson & Lewis (2012) 
 



  
  
 

BILAGA&B.&KVALITETSGRANSKNING&
o! Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
o! Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
o! Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 
o! Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
o! Hur är metoden beskriven? 
o! Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
o! Hur har data analyserats? 
o! Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
o! Vad visar resultatet? 
o! Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
o! Vilka argument förs fram? 
o! Förs det några etiska resonemang? 
o! Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
o! Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden? 
 
Kvalitet: Låg = 1 – 5 poäng, Medel = 6 – 10 poäng, Hög = 11 – 14 poäng  



 

 

BILAGA&C.&ARTIKELMATRIS&
Titel, Författare, år, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 
MRSA – global threat and 
personal disaster: patients’ 
experiences. 
 
Andersson, H., Lindholm, C., & 
Fossum, B. (2010). 
 
International Nursing Review 

Fastställa och beskriva 
patienters kunskap, 
perspektiv och 
upplevelser av att vara 
MRSA positiv. 

Kvalitativ 
ansats. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
15 MRSA-
bärande 
patienter 
intervjuades.  

Patienterna har observerat kunskapsbrist och bristfällig 
informationsförmedling. De uppmärksammade även 
bristande basala hygienrutiner när sjukvårdspersonal gav 
omvårdnad. Vissa sjukvårdspersonal använde 
skyddsförkläde och andra inte.   

13 poäng 

Behind barriers: patients’ 
perceptions of source isolation for 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA). 
 
Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, 
W. (2010). 
 
Australian Journal of Advanced 
Nursing 

Utforska patienters 
upplevelser av 
isoleringsvård på 
grund av MRSA i ett 
sjukhus i Nya Zealand.  

Kvalitativ 
ansats. 
Fenomenlogisk 
studie. Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
tio patienter. 

Patienterna upplevde generellt isoleringsvård som negativ. 
De upplevde att isolering påverkade vårdrelationen mellan 
sjukvårdspersonal och patient. Patienterna upplevde att de 
blev utstängda och utstötta på grund av isoleringsvården.  

12 poäng 

The experience of quarantine for 
individuals affected by SARS in 
Toronto. 
 
Cava, M. A., Fay, K. E., Beanlands, 
H. J., McCay, E. A., & Wignall, R. 
(2005). 
 
Public Health Nursing 

Att undersöka 
upplevelser av SARS-
infekterade patienters 
behandling i 
hemkarantän under 
SARS-utbrottet i 
Toronto 2003.    

Kvalitativ 
ansats. 
Deskriptiv 
kvalitativ analys.  
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
21 patienter.  

Isolering väckte osäker hos patienterna. De upplevde 
isoleringen annorlunda, vissa upplevde det som en 
separation från andra människor, vissa upplevde det som 
att de blev avstötta och vissa upplevde det som stigma. 
Patienterna kände sig bortglömda och upplevde skuld 
under vård i isolering.   

12 poäng 

Exploring patients’ views on 
colonization with methicillin-
resistant Staphylococcous aureus. 
 
Criddle, P., & Potter, J. (2006). 
 
British Journal of Infection 
Control  

Att studera patienters 
upplevelser och 
förståelse av att vara 
MRSA-bärare samt att 
hitta förslag på 
hjälpsamma 
informationsaspekter 

Kvalitativ 
ansats. 
Fenomenologisk 
studie.  
Semistrukturera
de intervjuer 
med 14 
patienter. 

Patienterna upplevde bristfällig information om isolering 
och dålig bemötande från sjukvårdspersonalen. Patienterna 
förstod inte varför skydds- och försiktighetsåtgärder 
behövde tillämpas, vilket skapade förvirring. Vissa av 
patienterna upplevde isoleringsvård som lugnande och 
harmonisk.  

11 poäng 



 

 

Patients’ Experience and 
Perception of Hospital-Treated 
Clostridium difficile Infections - a 
Qualitative Study. 
 
Guillemin, I., Marrel, A., Lambert, 
J., Beriot-Mathiot, A., Doucet, C., 
Kazoglou, O., Luxemburger, C., 
Reygrobellet., & Arnould, B. 
(2014). 
 
The Patient-Patient-Centered 
Outcomes Research 
 

Att undersöka vad 
sjukhusbehandlad 
clostridium difficile 
infektion har för 
inverkan på patienters 
liv från deras första 
symptom till att de 
lämnar sjukhuset.  

Kvalitativ 
ansats.  
Innehållsanalys. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
24 patienter 
med erfarenhet 
av clostridium 
difficile 
infektion.  

Upplevelser av ensamhet och övergivenhet uppstod hos 
patienterna när de vårdades i isolering. De uppstod även 
positiva upplevelser som exempelvis att få en enkelsal som 
möjliggör mer egentid. 

13 poäng 

Patients' perceptions of 
methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus and source 
isolation- a qualitative analysis of 
source-isolated patients. 
 
Newton, J. T., Constable, D., & 
Senior, V. (2001). 
 
Journal of Hospital Infection 

Att dokumentera 
uppfattningar och 
upplevelser av 
isoleringsvård hos 
MRSA-bärande 
patienter. 

Kvalitativ 
ansats. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
19 MRSA-
bärande 
patienter som 
har vårdats i 
isolering.  

Några av patienterna förstod inte varför de behövde vårdas i 
isolering, medan vissa hade förståelse för isoleringsvården. 
Isoleringsvård hade enligt patienterna både positiv och 
negativ påverkan. Det positiva var att de upplevde 
avskildhet från andra människor och upplevde att de inte 
behövde ta hänsyn till andra patienter. Det negativa var att 
patienterna upplevde att de fick mindre uppmärksamhet 
från sjukvårdspersonal samt att de kände sig bortglömda.  
 

11 poäng 

Being Met as marked – patients’ 
experiences of being infected with 
community-acquired Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA). 
 
Skyman, E., Lindahl, B., Bergbom, 
I., Thunberg Sjöström, H., & 
Åhrén. C. (2016).  
 
Scandinavian Journal of Caring 
Science 

Att undersöka och 
översätta patienters 
upplevelser av att få 
vård och hur de 
anpassar sig till 
vardagen efter att ha 
blivit smittade av 
MRSA. 

Kvalitativ 
ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutik. 
Intervju med 
tolv patienter.  

Patienterna i studien upplevde tillämpning av skydds- och 
försiktighetsåtgärder som skrämmande och att dessa 
förstärkte upplevelsen av att utgöra ett hot för omgivningen. 
Patienterna har även uppmärksammat dålig 
informationsförmedling från sjukvårdspersonal.   

13 poäng 

  



 

 

Patients’ experiences of being 
infected with MRSA at a 
hospitaland subsequently source 
isolated. 
 
Skyman, E., Thunberg Sjöström, 
H., & Hellström, L. (2010). 
 
Scandinavian Journal of Caring 
Science 

Få ökad kunskap 
gällande upplevelser 
av patienter som blivit 
smittade av MRSA 
under sig 
sjukhusvistelse och 
sedan vårdade i 
isolering.   

Kvalitativ 
ansats. 
Djupintervjuer 
med sex MRSA-
smittade 
patienter.  

Patienterna upplevde isolering som en begränsning, då de 
blev instängda i en enkelsal, avskilt från andra patienter. 
Patienterna upplevde även att dålig information gavs om 
MRSA samt sjukvårdpersonalen gav ett oprofessionellt 
bemötande gentemot patienter.  

13 poäng 

The Impact of Strict Isolation on 
MRSA Positive Patients: An 
Action-Based Study Undertaken 
in a Rehabilitation Center. 
 
Webber, L, K., Macpherson, S., 
Meagher, A., Hutchinson, S & 
Lewis, B. (2012). 
 
Rehabilitation Nursing. 
 

Få en ökad förståelse 
för rehabiliterings 
patienters upplevelse 
av att vara MRSA-
bärare och vårdade i 
isolering.  

Kvalitativ 
ansats. Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
patienter 
utfördes. 

Patienterna upplevde isoleringsvård som något negativt. 
Vissa av patienterna var opåverkade av isoleringen och 
uppskattade tillgång till enkelsal. Isolering kunde orsaka 
upplevelser som ensamhet, uttråkan och rastlöshet hos 
patienterna. Vissa av patienterna upplevde sig som 
smutsiga samt att de var oroliga för att kunna smitta andra 
människor.  

12 poäng 

Living with extended-spectrum β-
lactamase- A qualitative study of 
patient experiences. 
 
Wiklund, S., Hallberg, U., 
Kahlmeter, G., & Tammelin, Ann. 
(2013). 
 
American Journal of Infection 
Control 

Få ökad förståelse av 
multiresistenta 
smittbärande 
patienters upplevelser 
på deras livssituation  

Kvalitativ 
ansats. 
Grounded 
theory. 
Intervjuer med 
sju ESBL 
diagnostiserade 
patienter.  

Patienterna som har vårdats i isolering har blivit vårdade 
sist på en vårdavdelning. Andra patienter fick vård före 
patienterna med ESBL. Patienterna beskriver även att de 
hade fått otillräcklig eller ingen information alls om ESBL. 
Patienterna menade även att sjukvårdpersonalen saknade 
kunskap om ESBL och på grund av sjukvårdpersonalens 
egen rädsla mot ESBL applicerade de hygienrutiner i hög 
grad, vilket ökade stigma och gav en upplevelse av att ha 
pesten eller kolera för patienter.  

13 poäng 
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