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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som har en smittsam sjukdom kan behöva vård i isolering för att den 

smittsamma sjukdomen inte ska spridas vidare. Sjuksköterskor tillämpar de skyddsrutiner 

som tillhör, men upplever att det är tidskrävande med skyddskläderna och undviker då att gå 

in till patienten och att det skapar en barriär för kontakt. Syfte: Att beskriva patienters 

upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom. Metod: En kvalitativ 

systematisk litteraturstudie med en beskrivande design enligt Evans (2002). Resultat: 

Isoleringen skapade en upplevelse av osäkerhet och avskildhet hos patienterna, på grund av 

bristande kunskap om sjukdomen och situationen samt en brist på gemenskap. Brist på 

gemenskap blev av att både anhöriga och vårdpersonal undvek att besöka på grund av rädsla 

att smittas, vilket skapade en stigmatisering hos patienten som den smittade. Det kunde leda 

till upplevelser av skam, ilska och frustration samt att upplevelsen av att vara farlig ökade. 

Slutsats: Patienterna upplever en brist på uppmärksamhet från vårdpersonalen som 

behöver gå in till patienterna, ta sig tid för dem och skapa en vårdande relation för att 

patienten ska kunna uppleva trygghet i sin förändrade situation och då uppleva hälsa. 

Nyckelord: avskildhet, isolering, osäkerhet, patienter, systematisk litteraturstudie, 

upplevelser. 

 

  



ABSTRACT 

 

Background: Patients with a contagious disease may need to be isolated to prevent the 

contagious disease from spreading. Nurses are aware of the protective routine that are 

required in isolation care, but finds it time consuming to dress in protective clothing and that 

it creates a barrier for contact which leads them to avoid entering the room. Aim: To 

describe patients’ experiences of being isolated due to a contagious disease. Method: A 

systematic literature review with a descriptive design according to Evans (2002). Results: 

The isolation created an experience of insecurity and seclusion among the patients, which 

derives from insufficient knowledge about the disease and the situation as well as lack of few 

meetings with other. Lack of contact was created by both relatives and healthcare 

professionals when they avoided visiting due to fear of being infected, which created a 

stigmatization as the infected. It could lead to experiences of shame, anger and frustration 

and the perception of being dangerous increased by the protective clothing. Conclusion: 

Patients’ experience a lack of attention from the healthcare professionals which ought to get 

in to patients so that they can feel safe in their changed situation and support them to 

experience health. 

Keywords: experiences, insecurity, isolation, patients, seclusion, systematic review. 
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1 INLEDNING  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen kom jag i kontakt med patienter som blev 

vårdade i isoleringsrum på grund av smittsam sjukdom, som till exempel calici. Efter flera 

utbrott av calicivirus på vårdavdelningen blev det intagningsstopp, det vill säga inga patienter 

fick läggas in på avdelningen och ingen patient fick lämna, om de inte blev utskrivna till 

hemmet. Patienterna blev sjuka under sin tid på vårdavdelningen och en undran som 

uppstod var hur patienterna upplevde att bli vårdade i isoleringsrum när de blev smittade på 

sjukhuset och hur patienterna upplevde omvårdnaden av vårdpersonalen. Det som 

personalen upplevde kunde vara svårast för patienterna under isoleringen var att de inte fick 

besök av anhöriga och att de inte fick genomgå undersökningar på övriga sjukhuset för sina 

underliggande sjukdomar, vilket gav längre vårdtider. Idén till detta examensarbete kommer 

från Köpings sjukhus som också önskar fördjupad kunskap om hur patienterna upplever 

isoleringsvården vid en smittsam sjukdom. Detta examensarbete kommer att fokusera på 

patientens upplevelse av att vara isolerad på grund av en smittsam sjukdom. Det kan behövas 

en större förståelse om hur patienterna upplever att vara isolerade för att kunna bemöta dem 

på ett professionellt sätt som är anpassat efter deras behov. Patienterna ska uppleva att 

omvårdnaden är av god kvalitet genom att de får det stöd och behandling de behöver. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, isoleringsvård, hur spridning av smittsamma 

sjukdomar kan ske och hur de kan förebyggas. Därefter beskrivs sjuksköterskans ansvar som 

grundas i riktlinjer, lagar och förordningar. Ett vårdvetenskapligt perspektiv och en 

beskrivning av sjuksköterskors och anhörigas perspektiv av vård i isoleringsrum. Bakgrunden 

avslutas med en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Isolering innebär att patienten blir vårdad i isoleringsrum för att minska spridningen av 

smittsamma sjukdomar eller för att skydda patienten från att bli smittad av någon annan 

(Edberg & Wijk, 2014; Gould, 2009). Det finns olika sorters isolering, vilka är vård i 

enkelrum, kohortvård, vård i enkelrum med sluss och skyddsisolering (Ericson & Ericson, 

2009) och dessa beskrivs i 2.2 Isoleringsvård. Skyddsisolering för infektionskänsliga och 

isolering av personer med psykisk sjukdom kommer inte beröras i detta examensarbete. 
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En smittsam sjukdom enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) omfattar sjukdomar som 

innebär en fara för människor och kan överföras till eller mellan dem. De som har en 

allmänfarlig sjukdom, som till exempel Meticillinresistenta Staphylococcus aureus [MRSA], 

tuberkulos och svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ska vårdas i isoleringsrum om de 

själva inte kan hantera de åtgärder som krävs för att undvika smittspridning. Några utvalda 

smittsamma sjukdomar beskrivs mer i 2.3 Spridning av smittsamma sjukdomar och hur de 

förebyggs. 

Anhöriga definieras enligt Socialstyrelsens termbank (2004) som en person inom familjen 

eller bland de närmaste släktingarna. I detta examensarbete kommer anhöriga även beröra 

vänner till patienter. 

Hälso- och sjukvårdspersonal definieras enligt Socialstyrelsens termbank (2007) som en 

person som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. I detta examensarbete inkluderar 

vårdpersonal: läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom somatisk vård. I bakgrunden 

används begreppet sjuksköterska eftersom det beskrivs utifrån ett sjuksköterskeperspektiv i 

artiklarna. I resultatet och diskussionen används begreppet vårdpersonal, när artiklarna 

använde detta. I diskussion används även begreppet sjuksköterska när det hänvisas till vad 

sjuksköterskan behöver tänka på i vårdandet för att främja hälsa hos patienten. 

Stigma är ett uttryck som skapades av grekerna enligt Goffman (2014). Det var kroppsliga 

tecken som skars eller brändes in på människans hand för att tydligt visa att det är en rituellt 

pestsmittad, en utstött person eller en person som ska undvikas, speciellt på offentliga 

platser. I nutid omfattar termen det ovannämnda, fast mer som olycksödet än de kroppsliga 

tecknen. Oxford Dictionaries (2018) beskriver stigma som ”Ett märke av skam som är 

förknippat med en viss omständighet, kvalitet eller person” (2018, första stycket). I detta 

examensarbete används stigma utifrån Goffmans (2014) beskrivning av olycksödet att bli 

stämplad som smittad och någon som ska undvikas. 

2.2 Isoleringsvård 

Enligt Bowling och Taylor (2016) betraktas isolering som en accepterad och effektiv form för 

att kontrollera infektioner och Landelle, Pagani och Harbarth (2013) nämner två typer av 

skyddsåtgärder, vanliga skyddsåtgärder och isolering. Vanliga skyddsåtgärder används till 

alla patienter, till exempel basala hygienrutiner, som användning av handskar och 

skyddskläder, samt säker hantering av kontaminerad utrustning. Isolering är för patienter 

med vissa smittor, som till exempel multi-resistenta bakterier samt för de som är 

infektionskänsliga. 

Det finns olika sorters isolering, vilka är vård i enkelrum, kohortvård, vård i enkelrum med 

sluss och skyddsisolering. När det är risk för dropp- och kontaktsmitta, som vid calicivirus, 

Clostridium difficile och multiresistenta stafylokocker, är det bäst att vårda patienten i 

enkelrum med egen toalett för att minska risken för spridning till andra patienter (Ericson & 

Ericson, 2009). Vård i enkelrum är även något som Gould (2009) betonar vikten av då 

infektioner som orsakar kräkningar och diarréer har stor sannolikhet att kontaminera 



 3  

omgivande miljö. Kohortvård enligt Ericson och Ericson (2009) blir aktuell när flera 

patienter har smittats samtidigt som vid calicivirus och vårdas då åtskilda från de andra 

patienterna av en speciell utvald vårdpersonal. Den utvalda vårdpersonalen sköter då om 

dessa patienter dygnet runt. Vård i enkelrum med sluss innebär att rummet har en sluss eller 

ett litet rum intill där tvättställ och skyddsutrustning finns. Slussen är ventilerad för att 

luften från vårdrummet inte ska komma ut i korridoren och det är viktigt att dörrarna aldrig 

är öppna samtidigt. Onödig passage ska även undvikas och denna typ av isolering används 

för patienter med till exempel smittsam tuberkulos. Skyddsisolering används för patienter 

som är extra infektionskänsliga, till exempel patienter med neutropeni och patienter som 

genomgått transplantation. Det är viktigt att så få personer som möjligt besöker patienten 

och rutinerna på avdelningen som till exempel måltidsservering och medicinutdelning ska 

starta i skyddsisoleringsrummet för att minska risken att smittsamma ämnen kommer in till 

den infektionskänsliga patienten (a.a.). Patienter kan också isoleras enligt lagen om 

psykiatrisk tvångsvård [LPT] (1991:1128) som syftar till att patienter med en allvarlig psykisk 

störning och på grund av sitt psykiska tillstånd behöver tvångsvård. Det är för att behovet av 

psykiatrisk vård inte kan tillgodoses på annat sätt än att bli intagen på en sluten 

sjukvårdsinrättning. Det krävs ett läkarintyg, vårdintyg, för tvångsvård och den ska utfärdas i 

samband med att patienten blir intagen på sjukvårdsinrättningen. 

2.3 Spridning av smittsamma sjukdomar och hur de förebyggs 

Den vanligaste smittvägen i vården är indirekt och direkt kontaktsmitta, till exempel via 

händer, kläder och föremål, och sker då främst genom vårdpersonalens händer. Via indirekt 

kontaktsmitta sprids oftast multiresistenta bakterier, tarminfektioner och många 

virusinfektioner (Gould, 2009; Ransjö & Edstedt, 2016). I 2.1 Centrala begrepp beskrevs vad 

en smittsam sjukdom är och nedan kommer några smittsamma sjukdomar, som författaren 

har varit i kontakt med på sin verksamhetsförlagda utbildning, att beskrivas mer ingående.  

MRSA, är en del av gula stafylokocker som är resistenta mot antibiotika och kan göra 

sjukdomarna, som orsakats av bakterien, svåra att behandla. MRSA sprids inom och mellan 

olika vårdinrättningar genom kontaktsmitta och när det väl har börjat spridas kan det vara 

svårt att bli av med. Orsaken till spridningen är oftast bristande hygienrutiner och så kallade 

friska bärare. Friska bärare kan vara patienter eller vårdpersonal som varit i kontakt med 

någon som bär på MRSA och kan bli tillfällig bärare av MRSA. Vid bristande hygien är det 

stor risk att de sprider smittan vidare utan att veta om det (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Calicivirus eller som den benämns i samhället, vinterkräksjuka är en vanligt förekommande 

smitta på sjukhuset och ibland krävs det att hela sjukhusavdelningar får stängas för att 

saneras i ett försök att stoppa spridningen. Caliciviruset är mycket smittsamt och smittade 

personer kan sprida viruset upp till två dygn efter symtomfrihet. När en person blir smittad 

utsöndras viruset i stora mängder främst i avföringen och det kan spridas genom direkt eller 

indirekt smitta, via kräkningar, dricksvatten samt livsmedel som hanterats av en smittad 

person (Folkhälsomyndigheten, 2016a).  
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Clostridium difficile är en sporbildande bakterie som kan överleva länge i miljön runt 

omkring oss och det gör att den sprids mellan människor genom direkt och indirekt kontakt. 

Sjukdomen förekommer särskilt på sjukhus, där många får antibiotikabehandling och blir en 

riskgrupp att drabbas eftersom bakterien får en ökad risk att växa till i tarmen. 

Inkubationstiden är olika för varje person eftersom det är patientens egna bakterier i 

naturfloran som utlöser sjukdomen. Symtomen kan vara från lindrig diarré till kraftigt 

blodiga diarréer och hög feber (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  

För att förebygga att dessa smittsamma ämnen inte sprids ska vården tillämpa hygienrutiner 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 

genom att använda kortärmade arbetskläder och byta dessa dagligen eller vid behov om de 

blivit kontaminerade. Finns det risk för att händer och kropp kommer i kontakt med 

kroppsvätskor ska engångshandskar och engångsförkläde användas. Före och efter vård- och 

omsorgsmoment ska händerna desinfekteras med handdesinfektion och enligt Gould (2009) 

är handhygien den viktigaste åtgärden för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar. 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) beskriver 

att efter vård av patient med kräkningar eller diarréer ska en mekanisk rengöring av 

händerna göras med flytande tvål och vatten. Därefter ska händerna rengöras med 

handdesinfektion för att få bort andra mikroorganismer. Landstinget Sörmlands (2015) 

riktlinjer för Calicivirusorsakad gastroenterit beskriver att ytterligare hygienrutiner ska 

användas vid Calicivirus, som munskydd vid nära kontakt med pågående kräkningar och 

diarréer samt långärmat engångsförkläde om det finns risk för att kroppsvätskorna kommer i 

kontakt med personalens armar. Enligt Landelle, Pagani och Harbarth (2013) innebär 

skyddsåtgärderna vid isolering att vårdpersonalen ska ta på sig skyddskläder innan de går in i 

patientens rum och de tas av innan de går ut, samt att vårdutrustning som används till 

patienten ska finnas inne på rummet, som till exempel stetoskop och blodtrycksmätare. 

Denna utrustning ska endast användas av den smittade patienten.  

2.4 Sjuksköterskans ansvar grundas i lagar och författningar 

Vården ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) tillämpas för alla på ett sådant 

sätt att människors lika värde respekteras. Vårdpersonalen ska arbeta för att vården ska vara 

av god kvalitet och av god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet samt 

främja goda kontakter mellan patienten och vårdpersonalen. Vid vårdandet av en patient är 

det vårdpersonalens ansvar att enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) bedriva ett 

patientsäkert arbete genom att skydda patienten mot vårdskada, vilket innebär lidande, 

kroppslig eller psykisk skada samt sjukdom. Det är även hälso- och sjukvårdspersonalens 

skyldighet att enligt Patientlagen (SFS 2014:821) informera patienten om sitt hälsotillstånd, 

de metoder som finns för vård och behandling, samt ge information om eftervård och 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Informationen ska anpassas till patienten för 

att kunna försäkra sig om att patienten har förstått innehållet av det som berättats.  

I Smittskyddslagen (SFS 2004:168) står det att den som har en allmänfarlig sjukdom kan 

isoleras om personen inte är beredd eller i stånd att frivilligt följa det åtgärder som krävs för 
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att minska risken för smittspridning. Personer kan även behöva isoleras om det framkommer 

att personen inte följer de åtgärder som beslutats. Det är smittskyddsläkaren som ansöker 

om en person ska isoleras och förvaltningsrätten beslutar om detta ska ske. Alla inom hälso- 

och sjukvården ska vara uppmärksamma på om en person bär på en smittsam sjukdom och 

vidta de åtgärder som kan krävas ur smittskyddssynpunkt (a.a.).  

Sjuksköterskans ansvar beskrivs genom fyra grundläggande ansvarsområden, med bland 

annat International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor som grund, vilka 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskan 

samarbetar med andra yrkesgrupper så som undersköterska samt läkare och tillsammans 

erbjuder de vård till individen, familjen och allmänheten. Sjuksköterskans ansvar är att ge 

vård och att patienter får tydlig information till den grad att de förstår sin vård och 

behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskrivs det bland annat att sjuksköterskan ska 

arbeta för en personcentrerad vård genom att patient och anhöriga ses som unika personer 

med individuella behov och förväntningar. Utifrån patientens berättelse kan sjuksköterskan 

identifiera vad hälsa är för den enskilda patienten. Detta skapar förutsättningar för teamet 

att främja hälsa hos patienten och värna om dennes behov och rättigheter. Sjuksköterskan 

ska även ha en pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter och anhöriga med skilda 

kunskaper och behov för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Roys teori om adaption, miljö och sjuksköterskans omvårdnad kommer här att beskrivas och 

senare diskuteras i resultatdiskussionen tillsammans med det resultat som framkommit av 

examensarbetets analys. Roy beskriver att människan ständigt måste anpassa sig till sin nya 

situation och alla hanterar det på olika sätt och olika bra. Roys teori anses därför vara 

relevant för detta examensarbete, då patienter som får en smittsam sjukdom isoleras snabbt 

och behöver anpassa sig till sin nya miljö. 

Roys (2009) adaptionsmodell innebär att människan själv måste anpassa sig till situationen 

för att kunna bevara sin integritet och för att kunna utvecklas. Adaption betyder både 

anpassning och bearbetning med stöd av människans egna copingprocesser, alltså 

människans kapacitet att hantera olika situationer för att skapa en inre och yttre balans i 

livet. Adaption är en dynamisk process och människan behöver ständigt anpassa sig till sin 

livssituation för att kunna bemästra den föränderliga situationen och då kunna uppleva 

hälsa. Det betyder alltså att människan inte ger upp för det som händer utan anpassar sig för 

att bemästra det. Människan klarar inte alltid detta utan förändringarna och misslyckade 

försök kan hota deras hälsa och behöver då sjuksköterskans stöd för att människan ska 

kunna återta och bevara balansen i livet.  

Miljö är en betydande del i Roys (2009) omvårdnadsteori eftersom människan samspelar 

med miljön och sin omgivning. De stimuli som genereras via till exempel smärta, något som 

närstående råkat ut för, en orolig avdelningsmiljö eller liknande, påverkar den enskilda 
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personens inre verklighet och yttre situation. Hur mycket personen påverkas av miljöns 

stimuli beror på hur den kan bemästra dessa och det kan leda till att människan upplever 

miljön positiv eller negativ. Familjen och samhället påverkar den enskilda personen och det 

medför att sjuksköterskan behöver ta hänsyn till detta och underlätta samspelet för att på det 

sättet leda patienten till utveckling och välbefinnande (Roy, 2009). 

Enligt Roy (2009) består människan av det biologiska, det psykologiska och det sociala och 

tillsammans bildar dessa en självorganiserad helhet. Helheten består bland annat av 

människans självuppfattning och gruppidentitet som påverkar hur den möter livets 

utmaningar och när människan till exempel hamnar på sjukhus tar den med sig sina 

erfarenheter från livet in i patientrollen. Beroende på miljön och hur människan är som 

person, ges en respons på ett eller annat sätt på hur de upplever sin situation. Den responsen 

kan observeras och/eller beskrivas subjektivt och objektivt. Det beskrivs två olika responser, 

adaptiv respons och ineffektiv respons. Genom en adaptiv respons skapas möjlighet för 

människan att hantera och få kontroll på situationen, medan en ineffektiv respons kan bidra 

till obalans när människan inte kan hantera de stimuli som genereras. Responsen kan till 

exempel vara effektiv på kort sikt genom att den drar sig undan en ångestfylld situation, men 

samtidigt ineffektiv då människan inte kan uppfylla sina mål när den drar sig tillbaka. 

Sjuksköterskan behöver därför förstå människans beteende och respons av hur den upplever 

sin miljö och situation, för att kunna hjälpa dem att uppleva hälsa (Roy, 2009).  

Sjuksköterskans uppgift är att stödja patientens copingprocesser för att den ska kunna 

anpassa sig till sin situation och då öka deras upplevelse av välbefinnande och hälsa. För att 

främja patientens adaptiva respons behöver dennes beteende kartläggas samt se vad i miljön 

som påverkar patienten och ersätta ineffektiv respons med adaptiva och på det sättet 

underlätta deras adaption. Sjuksköterskan behöver även vara medveten om att alla inte har 

möjlighet till fullständigt välbefinnande inom det fysiska, psykiska och sociala, utan behöver 

göra det bästa av situationen för att kunna främja patientens upplevelse av hälsa. Det är 

viktigt att patienten och sjuksköterskan samarbetar genom hela processen, då delaktighet 

ökar engagemanget att förverkliga sina mål och det gör att patienten ser sig som en aktiv 

deltagare och inte en passiv mottagare av vården. Som sjuksköterska är det även viktigt att 

själv stanna upp och reflektera över sin egen adaption till den förändrade situationen samt 

sitt agerande i en vårdsituation, för att kunna bemästra den och kunna stödja patienten i sin 

process (Roy, 2009). 

2.6 Sjuksköterskor och anhörigas perspektiv av vård i isoleringsrum  

Nedan följer en beskrivning av hur sjuksköterskor och anhöriga upplever vårdandet av 

patienter i isoleringsrum. 

Sjuksköterskor upplever ett ansvar att tillämpa hygienrutiner och vet hur de ska arbeta runt 

patienter i isoleringsrum för att inte sprida smittan vidare (Seibert, Speroni, Mi Oh, DeVoe & 

Jacobsen, 2014; Guillemin m.fl., 2015). Dock finns en osäkerhet kring specifika åtgärder och 

vart den informationen om rutinen finns på avdelningen (Lupión-Mendoza, Antúnez-

Domínguez, González-Fernández, Romero-Brioso & Rodriguez-Bano, 2015). Vetskapen om 
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att patienten är smittad gör att det skapas en barriär som minskar beröringen. Det resulterar 

i att kontakten med dessa patienter minskar och undviker att gå in till patienten, på grund av 

skyddsrutinerna, för att det tar tid att klä på sig och vårdtiden blir längre hos patienter i 

isoleringsrum (Seibert m.fl., 2014; Godsell, Shaban & Gable, 2013: Lupión-Mendoza m.fl., 

2015). Sjuksköterskor uppskattar att det tar ungefär 20 minuter till 2 timmar att använda 

extra skyddskläder vid isolering (Kaba, Baumann, Kolotylo & Akhtar-Danesh, 2017). 

Sjuksköterskor upplever att patienter får sämre omvårdnad i isoleringsrum på grund av 

skyddsklädernas tidsåtgång än de patienter som inte är isolerade (Seibert m.fl., 2014; 

Godsell, Shaban & Gable, 2013: Lupión-Mendoza m.fl., 2015). Vid till exempel Clostridium 

difficile menar Guillemin m.fl. (2015) att sjuksköterskor upplever att det är mer tidskrävande 

och fysiskt tungt på grund av frekventa diarréer hos dessa patienter än hos de andra 

patienterna. Dock är det delade åsikter om hur kvaliteten på vården för dessa patienter är, då 

vissa upplever att de ger sämre omvårdnad på grund av försiktighetsåtgärderna medan andra 

upplever att omvårdnaden är bättre för att patienterna får mer uppmärksamhet genom en 

mer frekvent vårdkontakt. Enligt Chen, Chen, Lee och Yang (2016) upplever sjuksköterskor 

att det är en komplex vård av patienten som vårdas i isoleringsrum, då de oftast har andra 

underliggande sjukdomar som också kräver vård. Dessa underliggande sjukdomar bidrar till 

tätare kontakt med patienten och därmed ökar risken för att de själva blir smittade och detta 

kan ge en upplevelse av osäkerhet i vårdandet. Sjuksköterskestudenter menar enligt Cassidy 

(2006) att den tidspressade miljön på avdelningen resulterade i att rutinerna vid 

isoleringsvård inte fick samma prioritet eftersom det inte var en del av den dagliga rutinen. 

Studenterna upplevde att patienterna kunde hantera isoleringen bättre om de fick 

information om smittan vid till exempel MRSA där de inte hade några fysiska symtom.  

Anhöriga till patienter i isoleringsvård vill ha mer information om smittan och om 

skyddsrutinerna kring isoleringen, då de kan avvakta att hälsa på patienten på grund av 

felaktig information från media (Gleeson, Larin & O´Sullivan, 2016; Roidad & Khakoo, 

2014). Anhöriga vill ha kunskap om sjukdomen för att veta hur stor sannolikhet det är att de 

själva blir smittade eller att de sprider den vidare (Pacheco & Spyropoulos, 2010). Anhöriga 

upplever att det kan ta lång tid innan sjuksköterskor berättar om sjukdomen och då vill de få 

en enkel förklaring som gör att de förstår (Gleeson m.fl., 2016). Pacheco och Spyropoulos 

(2010) menar att anhöriga blir fundersamma när vårdpersonalen inte är konsekventa i 

rutinerna gällande isoleringen, vilket skapar en undran om isoleringen är nödvändig. Enligt 

Roidad och Khakoo (2014) upplever anhöriga inte någon rädsla att besöka patienten som 

vårdas i isoleringsrum, dock skulle de besöka lika ofta eller oftare om de vårdades i ett vanligt 

vårdrum. De anhöriga upplever ändå att patienter som vårdas i isoleringsrum får lika bra 

vård och är lika trygga som de som inte vårdas i isoleringsrum.  

2.7 Problemformulering 

Patienter som har fått eller bär på en smittsam sjukdom kan behöva isoleras i vården för att 

inte sprida smittan vidare. Sjuksköterskan ska arbeta för att vården ska vara av god kvalitet 

och ha god hygienisk standard. Tidigare forskning visar på att sjuksköterskorna har kunskap 

om skyddsåtgärderna kring isolering, men beskriver att det skapas en barriär för kontakt 
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med patienten samt att åtgärderna gör att de inte går in lika frekvent och upplever då att de 

inte ger lika god vård till dessa patienter. Anhöriga beskriver att de vill ha god information 

om smittan och om skyddsåtgärderna kring isolering, då okunskap kan göra dem rädda och 

avvaktande att besöka patienten. Vårdpersonalen följer inte alltid hygienrutinerna vilket gör 

anhöriga fundersamma på vad som gäller kring isoleringen. En undran blir då hur patienter 

upplever vården och kontakten med vårdpersonalen eller anhöriga, samt att både 

vårdpersonal och anhöriga avvaktar att besöka patienten som är isolerad. Om det inte finns 

kunskap om eller förståelse för patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam 

sjukdom, kan det leda till att de inte får det stöd de behöver i sin förändrade situation. 

Människan behöver adaptera sig till sin nya situation och om de inte kan hantera det bör 

sjuksköterskan finnas där och ge stöd och främja hälsa för patienten. Den yttre miljön 

genererar stimuli som påverkar människor olika beroende på hur de kan bemästra dessa och 

det leder till att de uppfattar miljön på olika sätt. Därför är det viktigt att få kunskap om hur 

patienter upplever att isoleras på grund av en smittsam sjukdom, för att kunna stödja till 

adaption. Denna kunskap kan ge vårdpersonal möjlighet att förstå patientens unika situation, 

ge god vård och då kunna tillgodose deras behov. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom. 

4 METOD 

En kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande design används för att skapa en 

djupare förståelse av ett fenomen som har med patienters upplevelser och erfarenheter att 

göra. I denna metod används kvalitativa studier som enskilt har ett kunskapsvärde, men 

skapar en ny helhet och ett större kunskapsvärde vid en sammanställning av flera studiers 

resultat. Dessa studier handlar om samma fenomen för att kunna skapa en sammansatt 

kunskap om det specifika fenomenet och sedan kunna omsätta detta i vårdarbetet (Friberg, 

2017). Evans (2002) beskrivning av denna analysmetod, systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes, används för att identifiera och sammanfatta det tillgängliga 

forskningsresultatet med minimal omtolkning, vilket är relevant för att kunna svara på 

examensarbetets syfte. Evans (2002) beskriver fyra olika steg som är att samla in material, 

identifiera nyckelfynd i varje artikel, relatera samband mellan alla nyckelfynd från artiklarna 

och beskriva fenomenet. I det första steget söks relevanta artiklar i databaser och andra 

medier, för att kunna välja de artiklar som passar inklusionskriterierna. Steg två innefattar 

att läsa artiklarna flera gånger för att få en känsla av artikelns helhet och efter det samla in 
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nyckelfynd från varje artikels resultatdel utifrån examensarbetets syfte. I steg tre identifieras 

likheter och skillnader mellan artiklarnas nyckelfynd och förs sedan samman till nya 

gemensamma teman. De olikheter som förekommer inom ett tema, blir olika subteman som 

tydliggör förståelsen av fenomenet. Teman och subteman undersöks för att se om dessa 

stämmer överens med studiernas resultat. I steg fyra som är det sista steget beskrivs 

fenomenen genom att skapa en beskrivning av varje tema och subtema i löpande text och 

hänvisa till den ursprungliga studien för att bekräfta riktigheten av beskrivningen (a.a.). 

4.1 Urval och datainsamling 

Vid datainsamlingen söktes vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar fram i databasen CINAHL 

Plus och PubMed. Dessa sökord valdes utifrån examensarbetets syfte och de sökord som var 

primära i början av informationssökningen, som även presenteras i en sökmatris, se Bilaga A, 

var patient, perception, experience, isolation, contagious diseases och communicable 

diseases. Under processens gång lades ytterligare sökord till, då sökorden för smittsam 

sjukdom inte gav tillräckligt med artiklar. Därför smalnades sökningen av med sökord som 

inspirerades av de tidigare sökningarnas resultat, vilka var mrsa, SARS, quarantine, 

Clostridium difficile, tuberculosis och TB. Dessa sökord var samma i båda databaserna. 

Under sökningarna lästes inte alla artiklarnas abstrakt, se Bilaga A, för att många av 

träffarnas titlar var irrelevanta för examensarbetets syfte. De sökorden som i kombination 

gav flest träffar var patient, perception och isolation. Trunkering användes vid några av 

sökningarna för att få med fler av ordets böjningsformer i träffarna, vilket resulterade i tre 

artiklar. AND och OR användes mellan sökorden för att kunna kombinera olika sökord på 

olika sätt. Enligt Östlundh (2017) används AND mellan sökord för att söka fram träffar som 

handlar om alla dessa sökord, till exempel ”patient AND isolation”. OR används för att få 

träffar på något av orden och kan användas om det finns olika begrepp, till exempel ”isolation 

OR quarantine”. NOT användes inte i detta examensarbete för att det enligt Östlundh (2017) 

kan göra att relevanta artiklar inte kommer fram i sökningen, till exempel om det hade sökts 

på ”patient NOT nurse”, så kunde artiklar som innehåller intervjuer med både sjuksköterskor 

och patienter sorterats bort, vilket skulle minskat sökresultatet till examensarbetet.  

De inklusionskriterier som användes var från början artiklar som var publicerade år 2010–

2017 för att få så ny forskning som möjligt, men det var tvunget att ändras för att få fram 

relevanta artiklar som passade examensarbetets syfte. Tidsavgränsningen drogs tillbaka till 

2005 och senare till 2000–2017. Andra avgränsningar var att artiklarna skulle vara i full text, 

Peer Reviewed och på engelska. Ytterligare inklusionskriterier var att de vårdvetenskapliga 

artiklarna skulle vara kvalitativa studier om patienters upplevelser av att isoleras på grund av 

en smittsam sjukdom och deltagarna skulle vara från 18-års ålder och äldre. De artiklar som 

exkluderades var artiklar med fokus på barn, annan somatisk sjukdom, isolering inom 

psykiatrisk vård, inte full text, sjuksköterske-, sjuksköterskestudent- och anhörigperspektiv, 

samt kvantitativa och litteraturöversikter. För att hitta artiklar som passade till 

examensarbetets syfte användes även manuell sökning, genom att studera de hittade 

artiklarnas referenslistor. På detta sätt hittades totalt elva titlar, men endast två artiklar av 
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dessa kunde inkluderas i analysen, se Bilaga B, då övriga artiklar under manuella sökningen 

var kvantitativa eller litteraturöversikter och kunde då inte inkluderas i detta examensarbete.  

Vid det första urvalet av sökträffarna var det titlarna som lästes, för att få en första blick av 

vad artiklarna handlade om. Sedan lästes de intressanta titlarnas abstract som gav en 

överblick av artikelns helhet. Därefter lästes artikelns resultat för att undersöka om det 

svarade på examensarbetets syfte och om de gjorde det, lästes hela artikeln för att få ett 

helhetsperspektiv. Totalt lästes 42 artiklar och de som inte passade examensarbetets syfte 

sorterades bort och det blev kvar 12 stycken artiklar. Samtliga artiklar som inkluderas i 

analysen presenteras i en artikelmatris, se Bilaga B. Friberg (2017) ger förslag på frågor som 

kan ställas vid en kvalitetsgranskning. Denna granskning är viktig för att kunna granska fler 

aspekter än endast resultatet, till exempel hur resultatet har kommit till och teoretiska 

utgångspunkter. Till detta examensarbete har 11 föreslagna granskningsfrågor använts och 

sedan bedömts av examensarbetets författare att de ger ett poäng per fråga samt vad som 

värderats som hög, medel eller låg kvalitet, se Bilaga C. Detta för att Friberg själv inte 

beskriver någon gräns för låg, medel eller hög kvalitet. Genom poäng värderades artiklarna 

utifrån hur många frågor de kunde svara på och markeras i artikelmatrisen, se Bilaga B, 

genom värdet hög eller medel. De tolv artiklar som användes i examensarbetets analys 

uppfyllde kraven för medel och hög kvalitet i kvalitetsgranskningen. Det blev 7 artiklar med 

medel kvalitet och 5 artiklar med hög kvalitet. Några av de valda artiklarna hade flera 

perspektiv i samma artikel och en artikel var både kvantitativ och kvalitativ, men endast 

patientperspektivet och den kvalitativa delen har använts. 

4.2 Dataanalys  

I steg ett identifierades ett problemområde som var patienters upplevelse av att isoleras på 

grund av smittsam sjukdom och sedan söktes datamaterial fram gällande detta. I steg två 

lästes hela artiklarna igenom flera gånger för att få ett helhetsperspektiv och sedan lästes 

artiklarna om med fokus på deras resultat för att få en större förståelse av vad de har kommit 

fram till. Artiklarna lästes på engelska och har vid behov översatts till svenska för att förstå 

innehållet och för att förhindra feltolkning. I steg tre plockade författaren ut nyckelfynd som 

styrdes av examensarbetets syfte och skrev dem på var sitt papper som numrerades 1–12, ett 

papper per artikel för att hålla isär dem. Det blev från början 122 stycken men några av 

nyckelfynden var liknande i samma artikel och togs bort. Det blev 112 stycken nyckelfynd 

kvar och författaren skrev in dem i datorn, för att sedan skriva ut dem på olika färgade 

papper, en färg per artikel. Sedan klipptes nyckelfynden ut och lades på bordet för att få en 

överblick. Likheter och skillnader började undersökas och nyckelfynden mixades om flera 

gånger för att se olika samband. Nyckelfynden lästes om och granskades ytterligare för att se 

om de ska tematiseras om. Efter att fynden flyttats om några gånger skapades olika teman 

som svarade på syftet, därefter identifierades skillnaderna inom temat till olika subteman för 

att få en djupare förståelse av fenomenet. Två teman och fyra subteman visade sig och dessa 

två teman var Avskildhet och Osäkerhet. De fyra subteman var Att vara instängd, Att få 

adekvat gemenskap, Bristande kunskap om sjukdomen och situationen och Att vara den 
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smittade. Teman och subteman granskades ytterligare för att se om subteman stämmer 

överens på respektive tema och att de svarade på examensarbetets syfte, vilket de gjorde. 

I steg fyra presenteras resultatet som framkommit i analysen genom en beskrivning av teman 

och respektive subteman i löpande text. Se exempel i tabell 1 för hur nyckelfynden har 

kopplats till teman och subteman 

Tabell 1. Exempel på nyckelfyndens koppling till tema och subteman. Patienters upplevelser av att 

isoleras på grund av en smittsam sjukdom. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Upplevdes avstängd från andra (2)  

Avskildhet 

Att vara instängd  Ett eget rum var uppskattat för sin 
integritet och att få slippa visa sig (1) 

Isoleringen och skyddskläderna var 
anledningen till färre besök (9) 

Att få adekvat gemenskap 
Inga spontana besök från vårdpersonal 
(endast vid vårduppgift) (2) 

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt vid en systematisk litteraturstudie med 

ett etiskt övervägande gällande urval och redovisning av resultatet. Vid urval ska artiklarna 

blivit godkända av en etisk kommitté och i litteraturstudien ska alla artiklarna redovisas 

oavsett om resultatet stödjer författarnas egna åsikter eller inte. Polit och Beck (2012) 

beskriver att vid studier där människor är inblandade är det viktigt att skydda deras 

rättigheter. Vid analys av artiklarna har författaren läst artiklarna flera gånger för att få en 

helhetssyn av resultatet och för att förhindra feltolkning.  

Enligt Codex (2017) är det oredlighet i forskningen om författaren förfalskar, plagierar eller 

stjäl andras vetenskapliga data och resultat. Dessa regler tillhör forskare, men trots det har 

författaren till detta examensarbete följt dessa regler. Polit och Beck (2012) beskriver att 

författaren ska referera till den primära källan för att undvika plagiat. Referering har 

tillämpats genom APA-manualen (American Psychological association) för att hänvisa till 

originalkällan. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras de teman och subteman som framkommit av analysen. De två 

teman som framkom var Avskildhet och Osäkerhet, samt fyra subteman som var Att vara 

instängd, Att få adekvat gemenskap, Bristande kunskap om sjukdomen och situationen och 

Att vara den smittade. I tabell 2 visas det hur de hänger ihop.  

Tabell 2. Tema och subtema. Patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom. 

5.1 Avskildhet 

Patienterna upplevde isoleringen som en avskildhet genom att vara instängd och en brist på 

gemenskap. Isoleringen kan innebära både positiva och negativa upplevelser för patienten. 

Att vara isolerad kan upplevas instängt men samtidigt skönt med eget rum, dock var det en 

brist på gemenskap som kunde leda till ensamhet hos patienten, vilket gjorde isoleringen 

svårare att hantera. 

5.1.1 Att vara instängd 

Isoleringen upplevdes som ett fängelse samt att vara annorlunda. Samtidigt som ett eget rum 

och att få vara ensamma uppskattades, vilket bevarade patientens integritet (Webber m.fl., 

2012; Bieh m.fl., 2017; Guillemin m.fl., 2014; Newton m.fl., 2001; Barratt m.fl., 2010; 

Lupión-Mendoza m.fl., 2015). Upplevelsen av fångenskap kunde minskades med en fin 

utsikt, till exempel att få se solen eller att ha dörren öppen och radion på (Barratt m.fl., 2010; 

Skyman m.fl., 2010; Ward, 2000). Dock ökade upplevelsen av instängdhet när det var brist 

på uppmärksamhet från vårdpersonalen och att det tog lång tid att få hjälp. Det skapade en 

frustration över att vara fast på rummet och en minskad självständighet, genom att de 

behövde be om hjälp för allt, till exempel att få något att dricka eller att duscha (Guillemin 

m.fl., 2014; Barratt m.fl., 2010; Lupión-Mendoza m.fl., 2015; Lan Lin m.fl., 2010). De 

upplevde att ett eget rum gav dem tröst samt en lättnad att inte behöva exponera sig, då 

vetskapen om att alla visste att de hade en smittsam sjukdom gjorde det svårare att hantera 

isoleringen (Barratt m.fl., 2010; Guillemin m.fl., 2014; Cava m.fl., 2005). En patient beskrev 

så här: 

”Segregated. Segregated, center of attention kind of thing, like the stuff you didn’t want to feel . 

. . . Even though we weren’t there, we were kind of there. Like people had to know what was 

Tema Subtema 

Avskildhet 
• Att vara instängd 

• Att få adekvat gemenskap 

Osäkerhet 
• Bristande kunskap om sjukdomen och situationen 

• Att vara den smittade   
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going on with us, even though we weren’t there. So that’s how it pretty much it felt to me. Like 

we were segregated, yet the attention of everyone.” (Cava m.fl., 2005, s. 401-402) 

Isoleringen upplevdes förvirrande och svårare att hantera för patienter med MRSA, när de 

inte hade några tydliga symtom (Webber m.fl., 2012). Patienter kunde även uppleva en djup 

ilska mot sig själva, men framförallt gick det ut mot vårdpersonalen (Bieh m.fl., 2017). 

Isoleringen upplevdes ensam och tråkig, vilket kunde leda till depression (Webber m.fl., 

2012; Newton m.fl., 2001; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Guillemin m.fl., 2014) och patienter 

kunde även få suicidtankar (Bieh m.fl., 2017). På grund av isoleringen och rutinerna 

upplevde patienter en minskad möjlighet att umgås fritt med anhöriga, andra patienter eller 

vårdpersonal och det gjorde att isoleringen upplevdes kränkande och de blev mer introverta 

(Barratt m.fl., 2010; Webber m.fl., 2012; Skyman m.fl., 2010). Patienter upplevde en 

ledsamhet över att smittan och isoleringen har påverkat deras behandling av underliggande 

sjukdomar, genom att planerade undersökningar avbokades (Skyman m.fl., 2010; Newton 

m.fl., 2001). 

 

5.1.2 Att få adekvat gemenskap 

Patienter upplevde att stöd och uppmuntran från familj hjälpte att hantera situationen och 

att besök var ett bra tidsfördriv för att uppleva mindre avskildhet (Cava m.fl., 2005; Lupión-

Mendoza m.fl., 2015; Lan Lin m.fl., 2010; Barratt m.fl., 2010). Dock upplevdes skuld när 

anhöriga var tvungna att använda skyddskläder, vilket dessutom, enligt patienterna, var 

anledningen till färre besök. Det gjorde att besöken önskades ske utanför avdelningen för att 

kunna uppleva ett naturligare möte (Webber m.fl., 2012; Guillemin m.fl., 2014). Patienter i 

enkelrum som inte fick besök av anhöriga, upplevde isoleringen som ensamt och långtråkigt, 

vilket hade en negativ effekt på sjukhusvistelsen (Ward, 2000; Barratt m.fl., 2010; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010). Patienterna som vårdades tillsammans i isoleringsrum upplevde ett stöd 

av sina rumskamrater som var i samma sits, men att den minskade kommunikationen med 

anhöriga kunde skapa en förändrad familjesituation (Bieh m.fl., 2017). En patient beskrev så 

här: 

“If I can lose that my lovely Angel because of this treatment, the girl I cherished so much, my 

next of kin…. they told her, she will be the next to receive treatment if she continued visiting 

and the relationship scattered [ended]. Where is my happiness? There is no joy in my life again 

so I can [sic] do anything.” (Bieh m.fl., 2017, s. 175) 

Patienter som inte fick täta eller spontana besök upplevde att kvaliteten på omvårdnaden 

försämrades, vilket resulterade i en minskad kontakt med vårdpersonalen (Barratt m.fl., 

2010; Skyman m.fl., 2010). Skyddskläderna upplevdes skrämmande och gav en ökad känsla 

hos patienten att vara farlig och en börda för personalen. vilket skapade oro, rädsla och blev 

ett hinder för att kunna interagera med vårdpersonalen. Användning av skyddskläder kunde 

göra att vårdpersonal undvek att skaka hand när de skulle hälsa på patienten eller undvek 
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helt att gå in i rummet (Bieh m.fl., 2017; Guillemin, 2014; Barratt m.fl., 2010; Skyman, 2016). 

En patient beskrev det så här:  

 “…sometimes the doctors would come and open the door a crack and talk to me through the 

crack in the door, rather than having to put on the apron, and mask and gloves... I would have 

preferred them to have come in and had their discussion.” (Barratt m.fl., 2010, s. 57) 

Patienter med Clostridium difficile upplevde mer uppmärksamhet, lika bra kontakt med 

vårdpersonalen som innan isoleringen och var nöjda med omvårdnaden (Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Guillemin m.fl., 2014; Lupión-Mendoza m.fl., 2015; Lan Lin m.fl., 2010). 

En osäkerhet och skuld gentemot vårdpersonalen kunde uppkomma på grund av de 

omfattande försiktighetsåtgärderna och en ständig rengöring vid diarréer (Guillemin m.fl., 

2014). Genom att använda humor mot personalen kunde upplevelsen av obehag lindras, 

vilket gav en möjlighet till upplevelse av bättre gemenskap (Skyman, 2016).  

5.2 Osäkerhet 

Patienter upplever att isolering skapar en osäkerhet av att ha bristande kunskap om 

sjukdomen och situationen samt att vara den smittade. Genom bristande information från 

vården skapades en osäkerhet som resulterade i en stigmatisering av att vara den smittade. 

5.2.1 Bristande kunskap om sjukdomen och situationen 

Vid misstanke om smitta eller vid positivt svar isoleras patienter snabbt, vilket kan leda till 

att patienter är oförberedda och obekanta med rutinerna kring isoleringen. Vid ingen eller 

vid bristande information från vården, skapades tankar över framtiden samt en osäkerhet 

kring hur den smittsamma sjukdomen sprids (Ward, 2000; Barratt m.fl., 2010; Skyman 

m.fl., 2010; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Lan Lin m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2016). Stödet 

från vårdpersonalen upplevdes endast vara samtal om infektionskontroll. Patienterna 

önskade mer personlig professionell rådgivning som ser hela människan (Bieh m.fl., 2017). 

Okunskapen kunde medföra att patienterna upplevde sig tillbakadragna och osäkra att 

umgås med andra (Skyman m.fl., 2016; Lupión-Mendoza m.fl., 2015).  

Information från vården och tidigare erfarenhet av smittan skapade möjligheter för patienter 

att hantera situationen bättre och ökade förståelsen för skyddsåtgärderna kring isoleringen 

(Barratt m.fl., 2010; Cava m.fl., 2005; Guillemin m.fl., 2014; Lupión-Mendoza m.fl., 2015; 

Lan Lin m.fl., 2010). Vårdpersonal som följde hygienrutinerna lindrade känslan av 

frustration för isoleringen och patienterna kunde uppleva vårdpersonalen som 

omhändertagande, att de brydde sig om patienten (Webber m.fl., 2012; Skyman, 2016). Om 

personalen inte följde hygienrutinerna skapades funderingar hos patienterna över hur de 

blivit smittade, vilket kunde leda till ilska och frustration mot vårdpersonalen (Webber m.fl., 

2012; Skyman m.fl., 2010; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman m.fl., 2016). Oförståelse 

för isoleringen på sjukhus uppkom dessutom av att isoleringen inte behövdes i samhället 

eller i hemmet (Webber m.fl., 2012; Newton m.fl., 2001; Lan Lin m.fl., 2010). Patienter ville 
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förstå sin situation och beskrev att de behövde mer information från vården om smittan och 

isoleringen samt att de upplevde att det skulle minska rädsla och osäkerhet över att smitta 

andra (Barratt m.fl., 2010; Webber m.fl., 2012; Ward, 2000; Cava m.fl., 2005).  

5.2.2 Att vara den smittade 

Patienter som får en smittsam sjukdom och behöver isoleras upplevde sig stigmatiserade och 

stämplade som smutsiga (Skyman m.fl., 2010; Webber m.fl., 2012; Skyman m.fl., 2016; Cava 

m.fl., 2005). Att få en smittsam sjukdom skapade en rädsla att möta andras rädda blickar och 

vad de tänker, vilket ökade känslan av stigmatisering. Dock var det patienter som hade 

inställningen att det var en temporär behandling med isoleringen och brydde sig inte om 

andras blickar (Lan Lin m.fl., 2010). Under isoleringen behövde patienterna göra saker på ett 

annat sätt än de andra, till exempel när de lämna rummet för rehabilitering eller 

undersökning skulle de använda egna skyddskläder för att minska smittspridning och denna 

ökade upplevelsen av att vara annorlunda (Webber m.fl., 2012). Patienter upplevde skam av 

att ha blivit smittade och detta kunde uttrycka sig som ilska, frustration och rädsla i den 

förändrade situationen (Barratt m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2016; Cava m.fl., 2005). När 

patienter förstod att de har blivit smittade på sjukhuset, där de ska bli friska och då blivit 

isolerade, kunde de bli arga, kränkta och frustrerade (Skyman m.fl., 2010; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Guillemin m.fl., 2014). En patient sa så här: 

”I was like, you got to be kidding, and kind of pissed off, if I could say that respectfully. At the 

hospital! I thought hospitals were clean places, and all disinfected and I didn’t think any 

diseases could originate from them.” (Guillemin m.fl., 2014, s. 102) 

Patienter upplevde att isoleringsrutinerna med skyddskläder förstärkte upplevelsen av att 

vara smittsamma och detta skapade en rädsla och ett obehag att kunna smitta andra med 

något ”smutsigt”. På grund av detta avvisade patienter fysisk kontakt för att inte sprida 

smittan vidare (Barratt m.fl., 2010; Webber m.fl., 2012; Skyman m.fl., 2016: Lan Lin m.fl., 

2010).  

6 DISKUSSION 

Under diskussion kommer en metoddiskussion där val av metod och studiens giltighet, 

trovärdighet och överförbarhet diskuteras. Därefter en resultatdiskussion där 

examensarbetets resultat diskuteras i relation med tidigare forskning och vårdvetenskapligt 

perspektiv och till sist en etikdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en kvalitativ systematisk litteraturstudie med en beskrivande design. 

Friberg (2017) beskriver att denna metod ger möjlighet att få en djupare förståelse av ett 

fenomen som har med upplevelse och erfarenheter att göra, vilket ansågs lämpligt då syftet 

är att beskriva patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom.  

De flesta artiklarna har sökts fram i CINAHL Plus och PubMed. Dessa två databaser är 

lämpliga för att få fram relevanta artiklar för examensarbetets syfte. Sökorden som användes 

speglade syftet och vissa sökord lades till efter inspiration av träffarna vid tidigare sökningar. 

Vid andra och tredje sökningen, se Bilaga A, användes sökordet ”contagious diseases” och 

”communicable diseases” vilka gav samma träffar, därav lästes inga abstrakt eller artiklar i 

sökning tre. Dessa sökord för smittsam sjukdom gav endast en artikel, därför söktes artiklar 

fram genom att använda specifika smittsamma sjukdomar som sökord. De specifika 

smittsamma sjukdomarna valdes utifrån de tidigare träffarnas resultat. Anledningen till att 

inte alla träffarnas abstrakt lästes, var för att det tydlig visades att de var irrelevanta genom 

att de fokuserade på sjuksköterskor, anhöriga eller var litteraturöversikter. ”Full text” 

användes inte som begränsning vid sökningarna i CINAHL Plus då det kan leda till att 

relevanta artiklar inte kommer fram. Deltagarna i artiklarna skulle även vara 18 år eller äldre 

för att inkluderas, då vuxna kan ha lättare att uttrycka sina upplevelser än vad barn har, som 

även förväntas ha föräldrarna med sig. Endast artiklar med patienter som isolerats vid en 

smittsam sjukdom har inkluderats, då infektionskänsliga patienter i skyddsisolering generellt 

sett fått förklarat innan en transplantation att de kommer att isoleras och är då förberedda, 

vilket de patienter med smittsam sjukdom inte får och det kan resultera i olika upplevelser. 

Syftet är att beskriva upplevelser vid smittsam sjukdom och då svarar inte patienter i 

skyddsisolering på detta. 

Litteraturöversikter exkluderades också då dessa inte är primära källor, utan endast 

sammanfattar andras resultat. Datainsamlingen av artiklar upplevdes vara en svår process, 

många av sökningarna resulterade i samma artiklar och även manuella sökningar i olika 

artiklars referenslistor resulterade i samma artiklar som redan hittats. Dock hittades två 

artiklar via manuell sökning, en hittades via artiklarna från analysen och den andra genom 

en studentuppsats från Mdh.Diva.org, se Bilaga A. Det kan vara en nackdel med manuell 

sökning då det inte är säkert om artikeln är peer reviewed, men fördelen är att författaren 

kan hitta artiklar som inte kommer fram av de sökningarna som görs i databaserna. 

De 12 artiklar som inkluderats i examensarbetets resultat handlar alla om patienters 

upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom. Friberg (2017) beskriver att en 

kvalitetsgranskning av artiklarna till analysen är en viktig del för att granska om den har 

fångat det fenomen som den avsåg att studera och om artikeln ökar förståelsen för 

examensarbetets fenomen. En fördel med Fribergs kvalitetsgranskning var att den visar vad 

som skulle fokuseras på i artiklarna för att se dess kvalitet. Dock är nackdelen att det inte 

fanns en tydlig skala över vad som anses vara låg, medel eller hög kvalitet, utan det var något 

som författaren själv avgjorde. I Bilaga B beskrivs alla artiklarna och det ger även en bild till 

läsaren över kvaliteten på dessa artiklar.  
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Med Evans (2002) analysmetod tas nyckelfynden ut på ett strukturerat sätt, vilket är en 

fördel om studien ska göras om. Att skriva in nyckelfynden i datorn var tidskrävande, men 

det var värdefullt att det var tydligt skrivet. De lades på ett bord för att se helheten, vilket var 

en fördel när lapparna lätt kunde flyttas om. Det framkom relativt snabbt likheter och 

skillnader, men flyttades om några gånger för att analysen och resultatet skulle svara på 

syftet.  

Artiklarna i detta examensarbete har analyserats enligt Evans (2002), en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes för att sammanfatta kvalitativa artiklars resultat med 

minimal omtolkning. En fördel med analysmetoden är att den är lätt att förstå, enkel att följa 

och ger en djupare förståelse för ett fenomen. I de valda artiklarna har intervjuer varit den 

kvalitativa metoden för datainsamling, vilket har gjort att patienternas upplevelser var lättare 

att urskilja än om kvantitativa metoder hade använts. Intervjuer är en bra metod för att 

kunna få fram patienters upplevelser av att isoleras på grund av en smittsam sjukdom, då 

patienterna själva får berätta med egna ord vad de upplever. Resultatet kan ha blivit 

annorlunda om en litteraturöversikt hade gjorts och kvantitativa artiklar hade inkluderats i 

analysen eftersom det hade skapat en bredare översikt av kunskapsläget. Dock var 

examensarbetets syfte att få en djupare förståelse av vad patienter upplever och därför ansågs 

Evans (2002) analysmetod vara den bästa. En datainsamlingsmetod som hade kunnat 

användas var om författaren själv hade intervjuat patienter som isolerats vid en smittsam 

sjukdom, dock är empiriska studier tidskrävande och det hade inte kunnat utföras inom den 

tidsram som gavs.   

Polit och Beck (2012) beskriver trovärdighet, giltighet och överförbarhet, vilka är 

kvalitetskriterier för kvalitativa examensarbeten. Trovärdighet handlar om hur artiklarnas 

text har tolkats och sanningshalten i resultatet som framkommit, samt hur författarens 

förförståelse har hållits utanför eller inte under analysen (a.a.). Artiklarna i detta 

examensarbete har varit skrivna på engelska, vilket inte är författarens modersmål. Texten i 

artiklarna har vid behov översatts till svenska med stöd av lexikon för att minska risken för 

feltolkning. Författaren har försökt att översätta och analysera på ett objektivt sätt och hållit 

sin förförståelse utanför för att den inte ska påverka resultatet i detta examensarbete. Citat 

från originalartiklarna användes i resultatets beskrivningar för att illustrera innehållet av 

teman och subteman samt säkerställa examensarbetets resultat, vilket ökar trovärdigheten. 

Läsaren kan även avgöra om resultatet är trovärdigt. 

Giltighet innebär hur sant resultatet är och hur det lyfts fram utifrån vad som ska beskrivas 

enligt syftet (Polit & Beck, 2012). Evans (2002) beskrivande syntes ger en djupare förståelse 

av ett fenomen genom att följa analysstegen som beskrivs. Metoden och tillvägagångssättet 

har beskrivits tydligt i detta examensarbete, vilket visas under 4.2 Dataanalys, och det skapar 

en uppfattning för läsaren hur författaren har gått tillväga. Om det resultat som framkommit 

kan överföras till andra grupper eller situationer menar Lundman och Hällgren Granheim 

(2012) att det är läsaren som avgör, men för att underlätta deras bedömning är det viktigt att 

beskriva varje steg noggrant, vilket ökar giltigheten och trovärdigheten av resultatet. 

Överförbarhet handlar om hur överförbart resultatet är till andra grupper eller situationer 

(Polit & Beck, 2012). Artiklarna i analysen var genomförda i New Zealand, två i Sverige, 
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Nigeria, två i Storbritannien, USA/Frankrike, tre i Kanada, Spanien och Taiwan. Det visade 

sig i resultatet att patienterna hade liknande upplevelser av isoleringen trots att de var 

genomförda i olika länder och situationer, vilket stärker överförbarheten. Artiklarna hade 

stor skillnad i publiceringsår och med tanke på att isoleringsvården utvecklas ständigt och 

inte är den samma idag som för sjutton år sedan, kan det påverka resultatet. Dock visar 

resultatet att patienter hade likande upplevelser trots tidsskillnaden och det stärker 

överförbarheten över tid. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet för detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att isoleras på grund 

av en smittsam sjukdom. I resultatdiskussionen kommer resultatet som framkom av 

analysen att diskuteras mot tidigare forskning, lagar samt valt vårdvetenskapligt perspektiv.  

När det misstänkts, eller ett positivt provsvar visar, att patienter har en smittsam sjukdom 

förändras situationen snabbt och de blir isolerade. Det gjorde att patienter kunde vara 

oförberedda på den förändrade situationen och det skapade upplevelsen av avskildhet och 

osäkerhet.  

Isoleringen ökade upplevelsen av att vara instängd, men samtidigt gav ett eget rum dem tröst 

och fick en chans för återhämtning. När det var brist på uppmärksamhet från vårdpersonalen 

skapades en frustration över att vara fast på rummet och även en upplevelse av minskad 

självständighet för att de behövde be om hjälp för allt. Dock minskade patientens upplevelse 

av instängdhet vid en fin utsikt eller att ha radion på. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor upplever att patienter i isoleringsrum får sämre omvårdnad på grund av 

skyddsklädernas tidsåtgång, vilket resulterar till att kontakten med patienter minskar 

(Seibert m.fl., 2014; Godsell, Shaban & Gable, 2013: Lupión-Mendoza m.fl., 2015). Dock 

beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2014) att sjuksköterskan ska främja hälsa och lindra 

lidande för patienten samt att Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskan ska kunna möta patienter med skilda kunskaper och behov för att kunna 

främja deras hälsa. Enligt Roy (2009) samspelar människan med miljön och sin omgivning 

och beroende på dessa stimuli, påverkar det människans inre verklighet och yttre situation 

(a.a.). I vårdandet behöver sjuksköterskan tänka på hur miljön är i rummet, till exempel att 

patienten har en radio, dra upp persiennerna för att kunna se ut eller en tv och 

mobiluppkoppling för att minska patientens upplevelse av instängdhet, eftersom de kan 

fördriva tiden lättare. Sjuksköterskan behöver även våga möta patienterna för att kunna 

skapa kontakt och främja deras hälsa. 

Resultatet visar att patienter hanterade isoleringen och instängdheten på olika sätt beroende 

på vilken smittsam sjukdom de hade, vilket är viktigt i vårdandet att sjuksköterskor tar 

hänsyn till. Isolering kan vara en jobbig situation och sjuksköterskor behöver tänka på att vid 

till exempel MRSA har patienter inga tydliga symtom vilket visade sig leda till att de inte 

förstod varför de var isolerade. De upplevde att vårdpersonalen inte kom in lika ofta och fick 

därav svårare att hantera situationen. Till skillnad från Clostridium difficile som krävde mer 

omvårdnad och kontakt med patienter vilket gav dem en upplevelse av en god vård och 
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förstod varför de var isolerade, men gav istället en osäkerhet och skuld gentemot personalen 

som ständigt behövde rengöra på grund av diarréer. Där beskriver Roy (2009) att alla 

människor har olika kapacitet att hantera situationen och om människan inte klarar det 

behöver den stöd från vårdpersonalen för att kunna uppleva hälsa samt att kunna uppleva 

vården och instängdheten på ett positivare sätt (a.a.). Därför är det viktigt med denna 

kunskap att se den enskilda patienten hur de upplever sin situation och som sjuksköterska ha 

kunskap om smittsamma sjukdomar samt hur skillnaden i omvårdnad blir kring dessa 

patienter och sjukdomar. Detta kan leda till att patienter får den uppmärksamhet och 

gemenskap de behöver för att uppleva hälsa och samtidigt minska deras skuld och osäkerhet.  

Genom en gemenskap med anhöriga och vårdpersonal upplevde patienterna sig mindre 

isolerade och avskilda, då besök var ett bra tidsfördriv. Dock var det patienter som inte fick 

besök och det gjorde att de upplevde sig ensamma och övergivna och det kunde leda till en 

negativ upplevelse av sjukhusvistelsen. Både patienter och anhöriga menar att kunskapsbrist, 

rädsla för den smittsamma sjukdomen och situationen gör att besöken minskar. Anhöriga 

menar, enligt Pacheco m.fl. (2010) och Roidad m.fl. (2014), att de skulle besöka patienten 

oftare om de fick mer kunskap från vården om sjukdomen, vilket skulle leda till mindre 

rädsla för att bli smittade (a.a.). Patienter upplevde att kunskapsbrist gjorde att de blev 

tillbakadragna och undvek att ha kontakt med anhöriga och vårdpersonal. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) är det sjuksköterskans ansvar att patienterna får information 

till den grad att de förstår sin vård och behandling, vilket också Patientlagen (SFS 2014:821) 

beskriver. Sjuksköterskestudenter beskrev enligt Cassidy (2006) att information och kunskap 

hjälpte patienterna att hantera situationen bättre och att det kunde minska rädsla och 

osäkerhet över att smitta andra (a.a.). Det visades även i resultatet att patienterna upplevde 

att information och kunskap hjälpte dem att hantera situationen bättre. Roy (2009) beskriver 

att familjen och samhället påverkar den enskilda personen och beroende på hur patienten 

kan bemästra omgivningen och miljöns stimuli, upplever den sin miljö positiv eller negativ 

(a.a.). Det är något som sjuksköterskan behöver tänka på i vårdandet, då både patienter och 

anhöriga blev osäkra att umgås när de hade brist på kunskap om hur sjukdomen sprids. 

Genom att sjuksköterskan i vårdandet informerar både patienter och anhöriga om 

isoleringen och den smittsamma sjukdomen, skulle det kunna leda till att patienten får mer 

besök och upplever ett välbefinnande, samtidigt som kontakten med sjuksköterskan ökar.  

Patienter och sjuksköterskor upplevde att det skapades ett hinder för kontakt på grund av 

skyddskläderna som ska användas enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård 

och omsorg (SOSFS 2015:10). Dock upplevde de att hindret skapades av olika anledningar, 

patienter upplevde att personalen undvek att komma in i rummet och att de inte tog i hand 

när de hälsade, vilket gjorde att isoleringen och skyddskläderna upplevdes som skrämmande. 

Medan tidigare forskning visade att sjuksköterskor, enligt Seibert m.fl. (2014) och Godsell 

m.fl. (2013), upplevde att det var tidskrävande att ta på sig alla skyddskläder och att 

vetskapen om att patienten är smittad gjorde att de inte gick in lika ofta till den smittade 

patienten som till de andra patienterna (a.a.). Resultatet visar att patienter upplevde både att 

skyddskläder var skrämmande samtidigt som de ville att vårdpersonalen skulle komma in i 

rummet med skyddskläder. De saknade kontakten och gemenskapen med personalen mer 

när de undvek att komma in i rummet än att skyddskläderna var skrämmande. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska vårdpersonal tillgodose patientens behov av trygghet 
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och främja goda kontakter mellan patienten och vårdpersonalen. Roy (2009) menar att 

patienten behöver bli delaktig i sin vård genom hela processen, eftersom delaktighet ökar 

engagemang att nå sina mål och uppleva hälsa (a.a.). Därför är det viktigt att vårdpersonal 

går in till patienten även om det är tidskrävande med skyddskläder, eftersom det finns större 

chans att skapa en god kontakt inne hos patienten. Det skulle kunna leda till att patienten 

upplever isoleringen och vårdkvaliteten bättre och att patienten upplever mindre oro och 

ångest av skyddskläderna samt mer trygghet när kontakten förbättras med personalen.  

Resultatet visade att när sjuksköterskan undvek att gå in i rummet ökade patientens 

upplevelse av oro, ångest samt att vara farlig och smittsam. Det gjorde att patienten drog sig 

tillbaka och avböjde kontakt för att inte smitta andra med något ”smutsigt”, vilket ökade 

stigmatiseringen som den smittade. En bidragande orsak till stigmatiseringen var bristande 

kunskap hos patienterna och ett minskat förtroende för personalen som hade bristande 

hygienrutiner. Patienterna blev därför oförstående till om isoleringen var nödvändig om inte 

rutinerna följdes och detta upplevde även anhöriga enligt Pacheco & Spyroloulos (2010). 

Patienten upplever alltså en stigmatisering som smutsig och smittsam på grund av 

vårdpersonalens agerande, vilket leder till att patienten drar sig undan. Vårdpersonalens 

agerande kan enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2014:821) anses som vårdskada, eftersom 

vårdpersonalen skapar ett lidande och en psykisk skada för patienten. Enligt Roy (2009) ska 

patientens adaptiva respons främjas genom att se vad i miljön som påverkar patienten och 

sedan underlätta deras adaption (a.a.). Genom att vårdpersonal undviker att gå in för att de 

själva inte vill bli smittade, skadas patienten och det försämrar deras möjlighet att anpassa 

sig och uppleva välbefinnande och hälsa. 

Patienter och sjuksköterskor upplevde båda att isoleringen påverkade patientens behandling 

av underliggande sjukdomar. Dock upplevde de att isoleringen påverkade på olika sätt, 

genom att patienterna upplevde att de hade mindre chans till undersökningar och 

behandlingar utanför rummet. Medan sjuksköterskor enligt Chen m.fl. (2016) upplevde att 

isoleringen gjorde det svårare att vårda den smittade patienten, eftersom de var tvungna att 

gå in oftare och då riskerade att bli smittade, vilket sedan skapade en osäkerhet i vårdandet. I 

det kliniska arbetet skulle mer kontakt och information till patienten kunna leda till 

förståelse varför den är isolerad och varför den får avvakta med undersökningar eller 

behandlingar. Den enskilda patienten är enligt Roy (2009) en självorganiserad helhet som 

består av dennes självuppfattning och gruppidentitet. Detta påverkar hur patienten möter 

livets utmaningar och att den tar med sig sina erfarenheter in i patientrollen. Patienten ger 

en respons på ett eller annat sätt hur den upplever sin miljö och responsen kan bland annat 

observeras och/eller beskrivas subjektivt (a.a.). Det är därför viktigt att sjuksköterskan går in 

i rummet och får möjlighet att observera patienten samt ge patienten tid att beskriva hur den 

upplever miljön för att kunna stödja den i sin situation. 

6.3 Etikdiskussion 

Vid en systematisk litteraturstudie är det viktigt med ett etiskt övervägande gällande urval 

och redovisning av resultat. Vid analysen och redovisningen av resultatet har det redovisats 
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oavsett om det stödjer författarens egna åsikter eller inte. Vid studier där människor är 

inblandade är det viktigt att skydda deras rättigheter och med tanke på att artiklarna är etiskt 

granskade har deltagarna lämnat sitt samtycke till att artikeln får publiceras Citaten från 

patienterna har använts i resultatet för att fördjupa innehållet i texten och när citaten skulle 

skrivas in valdes de att skrivas på engelska för att tydligare visa vad patienten upplever och 

för att undvika feltolkningar. Enligt Codex (2017) är det oredlighet om författaren förfalskar, 

plagierar eller stjäl andras vetenskapliga data och resultat, därför har resultatet i detta 

examensarbete refererats till den primära källan för att undvika plagiat och för att respektera 

andras rättigheter. I de primära källorna är texten skriven på engelska och författaren har 

översatt det till svenska. För att minimera risken för feltolkningar har författaren läst igenom 

artiklarna ordentligt och beskrivit resultatet utan tolkning samt hänvisat med referens till 

den primära artikeln, för att det ska kunna kontrolleras om läsaren vill. 

6.4 Betydelse för vårdandet 

Denna litteraturstudie ger en fördjupad kunskap och förståelse för hur patienter upplever att 

isoleras vid en smittsam sjukdom. Patienterna förstår att de ska hindra att smitta andra, men 

upplever att de behöver mer information om sjukdomen och skyddsrutinerna kring 

isoleringen, samt stöd från vårdpersonal och anhöriga för att kunna bemästra sin situation. 

Det är viktigt att vården ger en patientcentrerad vård och då informera patient och anhöriga 

på det sätt de förstår, för att minska rädsla, ilska och frustration hos dem över isoleringen. 

Det är viktigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal tillämpar de basala hygienrutiner och 

de extra skyddsrutinerna som finns kring isolering, eftersom det minskar risken för 

smittspridning och det har visat sig skapa en trygghet för patienter och deras anhöriga. 

Isoleringen visade sig som ensamt och instängt på grund av brist på gemenskap, men att 

besök, en fin utsikt och en öppen dörr kunde lindra upplevelsen av att vara instängd. 

Sjuksköterskan behöver förstå deras situation för att kunna ge patientcentrerad vård och att 

kunna stödja till patientens adaption så den kan uppleva hälsa.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att 

isoleras på grund av en smittsam sjukdom och det ger en djupare förståelse och ökad 

kunskap om hur sjuksköterskan med sitt team kan vårda och stödja dessa patienter som 

behöver adaptera sig snabbt till sin nya miljö. Med denna fördjupade kunskap, om hur 

patienter upplever isoleringen, kan det hjälpa vårdpersonal att ge god vård och stöd till 

patienter för att kunna bemästra deras situation och uppleva hälsa. Patienter upplever en 

brist på uppmärksamhet från vårdpersonalen som behöver våga gå in till patienterna som är 

isolerade. En upplevelse av skam och att vara smutsig eller farlig uppkommer när 

vårdpersonalen endast kommer in vid vårduppgifter och inte på några spontana besök samt 
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när anhöriga undviker att besöka på grund av kunskapsbrist och rädsla att själva smittas. 

Patienten önskar att vårdpersonal tar sig tid för dem och skapar en vårdande relation samt 

att anhöriga vågar besöka, vilket kan leda till att patienten känner trygghet i sin förändrade 

situation och då uppleva hälsa.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning om patienters upplevelser genom intervjuer skulle behövas, för att få en 

ytterligare förståelse för patienten. Det vore bra för att kunna jämföra resultatet och se om 

patienternas upplevelser har förändrats över tid och även i olika länder. Ytterligare behöver 

ny forskning göras på patienter i isolering och jämföra avskildheten och ensamheten som 

dessa patienter har upplevt och om det skulle minska med den teknik vi har idag. Skulle 

patienter uppleva mindre avskildhet om de kunde fördriva tiden med dator, mobiltelefon 

eller tv? Och hur skulle de äldre uppleva isoleringen som generellt sett inte har lika mycket 

teknik som de yngre har? Även vidare forskning kring vad sjuksköterskor faktiskt vet om hur 

patienter upplever isolering vid smittsam sjukdom, då den forskning som hittats visar på hur 

sjuksköterskorna själva upplever att vårda en patient i isolering. 
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(tuberculosis OR tb) 

2000-2017; Peer Reviewed; 
English Language 

18 10 4 1  

S10 2017-11-09 Manuell 
sökning 

I artikeln ”Patient’s experience and perception of 
hospital-treated Clostridium difficile infections: a 
qualitative study” 

  5 4 1  

S11 2017-11-15 Manuell 
sökning 

I uppsatsen från mdh.diva.org “Patienters 
upplevelser av isoleringsvård”  

    1 

  



 

 

BILAGA B. ARTIKELMATRIS 

 Nr Författare, år och 
tidskrift 

Syfte Metod  Resultat Kval- 
 itet 

1 Barratt, Shaban & 
Moyle (2011)  
Australien journal 
of advanced 
nursing (28)2 

To explore the lived experience 
of patients in MRSA isolation in 
an acute care hospital in New 
Zealand.  

Tolkande fenomenologisk 
kvalitativ ansats. 
Semistrukturerad intervju 
användes på 10 vuxna mellan 
46-78 år. 

De flesta deltagarna upplevde isoleringen lite positiv genom att få ett 
eget rum, men den övergripande erfarenheten var negativ. De teman 
som analyserades fram var "den MRSA-smittande", "att vara med 
andra" och "leva inom fyra väggar". Deltagarna kände sig förorenade, 
arga, rädda, instängda och hade viljan att förstå. 

Medel 

2 Skyman, Thunberg 
Sjöström & 
Hellström (2010)  
Scandinavien 
Journal of Caring 
Sciences, (24)  

To get knowledge regarding 
patients’ experiences 
who contracted MRSA at the 
hospital and subsequently 
source isolated at the Clinic of 
Infectious Diseases.  

En kvalitativ undersökning 
genom djupintervjuer på 6 
patienter mellan 35-76 år. 
Intervjuerna blev ljud-
inspelades och det gjordes en 
intersubjektiv kontroll. 

Studien visade att patienterna kände sig kränkta för att ha smittats av 
MRSA på sjukhuset och isoleringen beskrevs som traumatisk. 
Patienterna upplevde att de inte fick samma vård som andra patienter, 
att vårdpersonalen endast kom in när det var ett medicinskt behov och 
patienterna saknade information om MRSA. Patienterna upplevde 
negativa reaktioner från personer i närheten. 

Hög 

3 Webber, 
Macpherson, 
Meagher, 
Hutchinson & Lewis 
(2012) 
Rehabilitation 
Nursing, 37(1)  

The objective of the research was 
to seek insights from 
rehabilitation inpatients with 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), 
to better understand their 
experience of MRSA and strict 
isolation.  

En kvalitativ metod genom 
semi-strukturerade intervjuer 
med 9 patienter mellan 50-70 
år. 
Intervjuerna blev ljudinspelade 
och transkriberade ordagrant.  
 

Vissa beskrev MRSA genom negativa erfarenheter av isolering. Andra 
var opåverkade och tyckte det var skönt med ett eget rum. De flesta 
kände att MRSA var obehagligt i samband med den totala 
rehabilitationserfarenheten. 
Vissa patienter kände att de ville dölja sin smittsamma sjukdom för 
vänner och familj och arrangerade möten utanför 
rehabilitationsenheten.  

Medel 

4 Ward (2000) 
British Journal of 
Nursing 9(3) 

The overall aim of the study was 
to find out what patients with 
negative experiences of isolation 
felt would reduce these 
experiences.  

Mixed-method, 21 patienter 
gjorde enkäter och av dessa 
togs 5 patienter ut för semi-
strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna blev ljudinspelade 
och transkriberade. 

Från analysen av intervjuerna framträdde två stora kategorier som var 
kommunikation och faciliteter. Patienterna ville ha mer information om 
anledningen till isolering, vill träffa familj och andra patienter för att 
inte bli uttråkade och ensamma. Patienterna vill ha mer aktivitet med 
andra genom till exempel titta på TV och läsa tidningen. 

Medel 

5 Newton & Senior 
(2001) 
Journal of Hospital 
Infection, 48 

The aim of this study is an initial 
attempt to document the 
perceptions of patients infected 
with MRSA together with their 
experience of source isolation. 

En kvalitativ studie genom 
semi-strukturerade intervjuer 
med 19 patienter mellan 44-87 
år. Intervjuerna blev 
ljusinspelade och 
transkriberade. 

Väldigt få patienter förstod meningen med att vara isolerade och vissa 
trodde att isoleringen var för att förenkla sjuksköterskans arbete. 
Isoleringen hade både positiva och negativa aspekter för patienterna. 
Det positiva var att de kände mer frihet från rutiner, mer ensamhet och 
större frihet till besökare. Det negativa var den bristande 
uppmärksamheten av sjukhuspersonalen och ensamheten. 

Hög 



 

 

6 Bieh, Weigel & 
Smith (2017) 
BMC Infectious 
diseases  

To explore the physical, social 
and psychological needs of 
hospitalized MDR TB patients. 

En kvalitativ studie genom 11 
djupintervjuer. Intervjuerna 
blev ljusinspelade och 
transkriberade. 

Isoleringen visade på psykosociala effekter och olika 
hanteringsmekanismer för patienterna. Avskildheten från familj och 
vårdpersonal skapade ett behov av emotionellt och fysiskt stöd. 
Patienterna kände sig stigmatiserade och minskad vård och stöd på 
grund av vårdpersonalens rädsla för att bli smittade. 

Hög 

7 Pacheco, 
Spyropoulos & 
Caron (2010) 
The Canadian 
Journal of Infection 
Control, 25(3) 

To explore the isolation 
experience for Clostridium diffi 
cile positive patients and their 
families on an in-patient unit 

En kvalitativ beskrivande 
studie genom semi-
strukturerade intervjuer med 5 
patienter. Intervjuerna blev 
ljudinspelade och 
transkriberade. 

Patienterna kände sig ensamma vid isoleringen av att familj och vänner 
inte besökte lika ofta och ensamheten kom av att besöken minskat från 
nära och kära, men att kontakten med sjukvårdspersonalen var 
densamma.  
En känsla av osäkerhet angående C. difficile-infektionen och då med 
avseende på patientens egna känsla. Det var stor variation i 
patienternas förståelse av hur infektionen smittar. 

Hög 

8 Skyman, Lindahl, 
Bergbom, Thunberg 
Sjöström & Åhrén 
(2016)  
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences (30)4 

To reveal and interpret 
otherwise healthy patients’ lived 
experiences of receiving care and 
their everyday life after having 
acquired community MRSA (CA-
MRSA) 

En kvalitativ fenomenologisk 
hermeneutisk metod användes. 
12 patienter mellan 29-69 år 
djupintervjuades. Intervjun 
ljud-inspelades och 
transkriberades ordagrant. 

Att bli smittad av MRSA ökar risken för dåliga möten, som att möta 
oprofessionella och okunniga beteenden från vårdpersonal, läkare och 
forskare. Patienterna känner sig ignorerade och vill ha mer information. 
Trots detta tar patienterna ansvar för att skydda andra människor från 
att smittas av MRSA. 

Hög 

9 Guillemin, Marrel, 
Lambert, Beriot-
Mathiot, Doucet, 
Kazolou et al. (2014) 
The Patient, 7 

To explore the impact of 
hospital-treated CDI on patients’ 
lives from the first occurrence of 
CDI symptoms, through their 
hospital stay, and after 
discharge.  

En kvalitativ studie genom 
semi-strukturerade intervjuer 
med 24 patienter.  

Isoleringen hade både positiv och negativ effekt för patienterna.  
Behovet att isoleras förstod och accepterade patienterna, då de ville 
skydda andra. De tyckte det var skönt att få ett eget rum, då de kände 
sig mindre förödmjukade än om de hade haft ett flerbäddsrum. De 
upplevde mer uppmärksamhet av personalen och var nöjda med vården. 
Det negativa var ökad ensamhet, depression och ledsamhet.  

Medel 

10 Cava, Fay, 
Beanlands, McCay & 
Wignall, (2005) 
Public Health 
Nursing, 22 (5) 

The purpose of this study was to 
explore the experience of home 
quarantine during the severe 
acute respiratory syndrome 
(SARS) outbreak in Toronto in 
2003. 

Kvalitativ design med 21 
patienter. Intervjuerna blev 
ljudinspelade och 
transkriberade ordagrant. 

Patienterna kände sig avskilda från andra men ändå får all 
uppmärksamhet, avvisade, skyldiga och de ville ha mer information om 
SARS och isolering. 

Medel 



 

 

11 Lupión-Mendoza 
m.fl., (2015). 
American Journal 
of Infection Control, 
43(4) 

To investigated different aspects 
of the potentially adverse effects 
of isolation to identify further 
areas of intervention. 

En matched case-control 
studie och en kvalitativ studie 
bestående av intervjuer med 
28 patienter. Intervjuerna blev 
ljudinspelade och 
transkriberade ordagrant. 

Patienterna upplevde större integritet och uppskattade tystnade i ett 
eget rum, dock fanns det några patienter som hade behov av kontakt 
med andra patienter. Förstående över varför de är isolerade, men 
upplevelse av instängdhet när de inte fick lämna rummet. Vissa avstod 
besök för att de var rädda att smitta anhöriga. 

Medel 

12 Lan Lin, Chi Peng, & 
Hung Tsai, (2010). 
American Journal 
of Infection Control, 
48(4) 

We explored the 
anti-SARS quarantine 
experience of patients in a 
hospital-based fever screening 
station. 

En kvalitativ studie med 17 
semi-struturerade 
telefonintervjuer. Intervjuerna 
blev ljudinspelade och 
transkriberade ordagrant. 

Patienterna upplevde att personalen var omvårdande, men svårt att få 
hjälp pga stressad personal. Minskad integritet pga öppen dörr och vissa 
ville ha besök för att minska ensamhet, medans andra avböjde besök 
pga rädsla att smitta anhöriga. De flesta förstod isoleringen och 
accepterade den, men några hade svårt att acceptera av att de var 
oförberedda och fått otillräcklig information av personal. 

Medel 



 

 

BILAGA C GRANSKNINGSMALL  

 

Frågor som användes vid kvalitetsgranskning och som poängsattes, 1 poäng för varje fråga.  

 

LÅG 1-4p 

MEDEL 5-8p 

HÖG 9-11p 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

4. Hur är metoden beskriven?  

5. Hur har data analyserats?  

6. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

7. Vad visar resultatet?  

8. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

9. Förs det några etiska resonemang?  

10. Finns det metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

11. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden till exempel vårdvetenskapliga antaganden?  

 

(Friberg, 2017)  
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