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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ökade fall av smittsamma sjukdomar inom sjukhus och samhälle har lett till 

högre krav på sjukvården samt ökad efterfrågan av isolering till att förhindra fortsatt smitta. 

Fler patienter kan behövas försättas i isolering samtidigt som bristande erfarenheter och 

kunskaper hos sjuksköterskor uppmärksammas för genomförande av denna vårdform. 

Brister ses i rutinerna kring isolering vilka krockar med redan etablerade rutiner och leder till 

tidsbrist och sämre kvalité på vården. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vara 

isolerade vid smittorisk. Metod: kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes genom 

analys av tio kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Utifrån analys av detta arbetes 

författare framkom två teman för patienters upplevelser av att vara isolerade; Tillvaron 

förändras och Hantera den nya tillvaron. Utifrån första tema kunde tre subteman 

sammanställas; att vara begränsad i rum och rörelse, att ha behov av mänsklig kontakt 

samt Brist på information från vårdpersonal. Av andra temat kunde ett subtema 

sammanställas; Att ha positiv inställning som strategi för att hantera isoleringen. Slutsats: 

Det finns behov av tydligare riktlinjer gällande vilka patienter som behöver isoleras och 

huruvida hygien ska utformas i varje enskilt fall. Vården behöver utforma bättre rutiner för 

att tillhandahålla tillräcklig tid för sjuksköterskor att gå igenom information med närstående 

och patienter i vårdsituationer där isolering sätts in. 

Nyckelord: Isolering, lidande, kvalitativ litteraturstudie, patient, smittsam, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Following a bigger rise in infectious diseases which is a danger to the public 

within hospitals aswell as society, the demands on nursing and healthcare has increased. The  

need of availability and deployment of source isolation has increased to prevent and decrease 

transmission. This leads to more patients being placed in source isolation and thereby 

affected by the potential effects that this type of care may cause. The aim for this review is to 

study and describe patients experiences of being isolated due to risk for infection. Method: 

The study was conducted as a literature review through analysis of 10 qualitative care 

scientific articles. Results: The analysis gave rise to two major themes; The lived existance 

changes and Dealing with the changed existence. From the first theme, three sub-themes 

was formed; Being limited in room and movement, To have need of human contact, 

insufficient information from Healthcare personal. From the second theme one sub-theme 

was formed; To have a positive attitude as a strategy to handle the isolation. Conclusion: 

There is a need for more clear guidelines and signals for which patients is in need of isolation 

and to what extent. There is a lack of understanding and knowledge about the consequenses 

isolation can have on patients.  

Keywords: Contagious, experience, isolation ,suffering, systematic review, patient. 
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1 INLEDNING 

Det ämnesområde som valts till detta examensarbete är patienters upplevelser av att vara 

isolerade vid smittorisk. Vinterkräksjuka, influensa och antibiotikaresistenta infektioner är 

några exempel inom vården där åtgärder behövs sättas in för att förhindra smitta. 

infektionskänslighet efter cellgiftbehandling, strålbehandling eller benmärgstransplantation 

är andra exempel på när åtgärder behöver sättas in för att förhindra smitta. Resistenta 

infektioner har blivit allt vanligare inom vården vilket lett till ökad press på sjukvårdens 

hygienrutiner och riktlinjer. Under verksamhetsförlagd utbildning på 

hjärtintensivavdelningen, Mälarsjukhuset uppkom mitt intresse för ämnesområdet utifrån 

möten med patienter som drabbats av smittsamma sjukdomar eller varit infektionskänsliga 

och isolerats från andra. Jag upplevde att patienterna reagerade negativt på minskad kontakt 

med närstående och personal som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vidare 

upplevde jag att patienter mådde sämre i isolering och att de inte fått tillräcklig med 

information samt visat på okunskap kring varför isolering satts in och vad detta innebar för 

deras vårdvistelse. Regler och rutiner som använts för hygien upplevdes på avdelningen 

påverka sjuksköterskors arbetssituation med mindre tillgänglig tid för att vara inne hos 

patienter som följd. Personal från hjärtintensivavdelning och ansvariga för vårdhygien på 

Mälarsjukhuset har uppmärksammat att behov finns av fördjupad kunskap 

uppmärksammats och förslag lagts fram för intresseområdet kring patienters upplevelser att 

isoleras vid smittorisk. 

Denna litteraturstudie utförs med förhoppning om att ge en fördjupad kunskap hos blivande 

och yrkesverksamma sjuksköterskor kring patienters upplevelser av vara isolerade vid 

smittorisk. Med mer fördjupad kunskap, finns förhoppning av att kunna förbättra 

genomförandet av vårdrelaterad isolering genom en mer anpassad vård för varje enskild 

patient. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden kommer inledas med en beskrivning av centrala begrepp i arbetet; patient, 

närstående, autonomi och integritet och vårdrelaterad isolering vid smittorisk. I bakgrund 

kommer även beskrivning för motivering av valt vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv. 

Under rubriken tidigare forskning presenteras sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

upplevelser av att vårda patienter vid smittorisk. Bakgrunden avslutas med genomgång av 

lagar, styrdokument och riktlinjer kopplade till vården och intresseområdet samt genomgång 

av valt vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv och problemformulering.  

2.1 Centrala begrepp 

I texten nedan kommer centrala begrepp i arbetet att beskrivas. 

 Patient 

Begreppet patient definieras utifrån Socialstyrelsens (2017a) beskrivning som en person 

vilken antingen erhåller eller är registrerad och har rätt till att få erhålla hälso- och sjukvård. 

 Närstående 

Enligt Socialstyrelsen (2017b) räknas närstående som en person vilken den enskilde 

patienten anser sig ha en nära relation till. Närstående kan innefatta personer som 

familjemedlemmar, partner, barn, syskon, föräldrar och andra släktingar samt nära vänner. 

 Autonomi och integritet 

Begreppet autonomi kan jämställas med en patients rätt till självbestämmande, att ha rätt till 

att bestämma över sina egna handlingar och liv. Patienter har rätt att välja för den 

information han eller hon vill ha under vårdvistelsen, vidare har patienter rätt till 

information kring sjukdom och behandling om de tillåter eller ber om detta. Detta inkluderar 

rätten till att få information om vårdtiden, förväntad vårdvistelse samt information om 

åtgärder som sätts in vilka kan påverka vårdvistelsen. Med information möjliggörs att 

patienten kan ta egna beslut gällande samtycke till behandling eller om andra alternativ finns 

för denne att välja (Statens medicinsk-etiska råd, 2018a).  

Med begreppet integritet menas att en patient ska få vara orörd, hel. Man kan dela upp 

begreppet i fysisk och psykisk integritet. Fysisk integritet är den helhet som avses kroppen, 

ingen har rätt att undersöka någon annans kropp utan den andres samtycke. Psykisk 

integritet avser individens värderingar, föreställningar, åsikter och önskningar, samt 

trosföreställningar. Dessa ska inte manipuleras eller ifrågasättas samtidigt som individens 

åsikter och värderingar inte ska kränkas (Statens medicinsk-etiska råd, 2018b). 
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 Vårdrelaterad isolering vid smittorisk  

Vårdrelaterad isolering existerar i olika former och benämns som isoleringsvård eller 

karantän. Det grundläggande målet är att försöka bryta eller förhindra transmission av direkt 

eller indirekt kontakt och hindra; inhalation, dropp, vattenburen, livsmedelburen- och 

sexuellt överförbar smitta från infekterade individer till annan individ. Åtgärderna ska 

skydda utsatta patienter som är känsliga för infektioner, detta genom att förhindra och 

minska onödig och riskfylld kontakt. När patienter insjuknar och inte kan vistas ute i 

samhället eller på sjukhusavdelning utan risk för att smitta andra individer måste 

patienterna sannolikt isoleras. Detta innebär att patienter behöver placeras i en ny och 

isolerad miljö, ibland med försiktighetsåtgärder som isolering ifrån mänsklig kontakt för att 

minska smittrisk (Gammon, 1999; Gould, 2009b). Patienter som har ett mycket lågt antal 

vita blodkroppar på grund av sjukdom eller behandling är mycket infektionskänsliga. Dessa 

patienter kan vara mycket smittsamma för andra då infektionskänsliga patienter kan vara 

bärare av och utsöndra vissa smittor samtidigt som dessa själva är känsliga för smitta i 

vårdmiljön (Vårdhandboken, 2018a). Vårdrelaterad isolering kan genomföras på olika sätt, 

så som karantän i hem, sal för en eller flera individer samt singelrum på vårdenhet. Patienter 

som vårdas i isolering befinner sig i en utsatt situation antingen som infektionskänsliga och 

som bärare av allvarlig smitta. Utformning av vårdrutinerna behöver ske med hänsyn till 

patienters behov men även utifrån behovet av tillräckligt smittskydd (vårdhandboken, 

2018b).  

2.2 Behov och utförande av vårdrelaterad isolering  

Behovet av isolering ökade i samband med upptäckten av gram-negativa bakterier på 1950-

talet. Idag växer nya problem fram med överanvändandet av antibiotika vilket leder till att 

bakterier blir allt mer motståndskraftiga (Gould, 2009a). Utifrån WHO:s statistik står 

infektionssjukdomar för största dödsorsaken i världen, vidare är ökad resistens hos bakterier 

och virus mot antibiotika eller antivirulenta läkemedel är ett stort problem inom vården. Till 

riskfaktorer räknas långa sjukhusvistelser som anses kunna bidra till att infektioner av 

meticillinresistenta stafylokocker eller andra antibiotika resistenta bakterier återkommer till 

samhällen och ny smitta bryter ut (Bissett, 2005). Utveckling sker idag genom att förbättra 

kontrollen av smitta. Vården idag arbetar med fler fall av svårbehandlade infektioner vilka 

kräver vård i isolering. Detta innebär att behovet av kunskap kring utformning och utförande 

av denna vårdform ökar men även behovet av kunskap för konsekvenser av isolering. En 

ökad förståelse för användning och utformning av vårdformen kan underlätta för 

utvecklande och utövande av vårdrelaterad isolering samt upprätthållande av en god kvalité 

på vården (Gould, 2009a). 

Applicerbara riktlinjer tillhörande utförande av isolering och motverkande av infektioner kan 

hänvisas till Goulds (2009b) principer av infektionskontroll. Principerna bygger på; isolering 

av patient samt barriär- och försiktighetsåtgärder, dekontaminering, det vill säga rengöring 

av utrustning från mikroorganismer. Till principerna ingår även rengöring eller sanering av 

vårdmiljön, handhygien och ett välbetänkt användande av antibiotika. Inom vården finns så 

kallad isolering av smittokälla det vill säga isolering av person med smitta. Målet är att 
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förhindra smitta genom att kontakt med smittade eller smittokänsliga patienter hålls till 

minsta möjliga. 

2.3 Riskfaktorer och försiktighetsåtgärder vid vårdrelaterad isolering 

Alla åtgärder inom vårdrelaterad isolering i sjukhusmiljön kan kopplas till termen 

försiktighetsåtgärder med funktionen att förhindra skador, olyckor eller negativa följder vid 

smitta. För riktlinjer vid försiktighetsåtgärder och isolering benämns 

standardförsiktighetsåtgärder samt försiktighetsåtgärder mot överföring av smitta. Standard 

står för alla åtgärder i syfte att motverka smitta för samtliga patienter och 

försiktighetsåtgärder mot överföring av specifik smitta om särskilda åtgärder behöver tas. 

Olika försiktighetsåtgärder utförs beroende på vilken typ av smitta som brutit ut. Om behov 

finns kan ytterligare åtgärder för infektionskänsliga patienter i behov av extra skydd sättas in. 

Inom försiktighetsåtgärder som räknas under standardbegrepp finns som princip att smitta 

kan ske via alla kroppsliga vätskor, skadad hud eller slemhinnor.  God handhygien är en 

viktig faktor för att förhindra smitta. Andra faktorer som förhindrar smitta inkluderar 

miljökontroll där sjuksköterskan kontrollerar in- och utförsel av patient, personal och 

besökare i rummet. Sjuksköterskor, läkare och undersköterskor måste uppmärksamma risker 

för smitta av bakterier vid vård av patienter, där händer kommer i kontakt med nedsmittad 

utrustning eller ytor. Otillräcklig handtvätt riskerar att leda till spridning av bakterier när 

personal rör patienter eller utrustning som används vid undersökning samt behandling 

(Landers m.fl., 2010; Weber, 2008). 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs valda forskningsresultat om sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter med smittorisk.  

 Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda 

patienter med smittorisk 

Sjuksköterskor påpekar att ett bra samarbete mellan professioner inom vården är 

grundläggande vid vårdande av isolerade patienter. Sjuksköterskor, städare, annan hälso- 

och sjukvårdpersonal behöver informeras samt informera varandra om ny information 

uppkommer. Kommunikation krävs enligt sjuksköterskor i situationer där risk finns att 

någon av parterna är ovetandes om att smitta brutit ut. Genom märkning av rummen 

beskrivs ifall aktuell isolerad patient har särskilda hygienrutiner. Sjuksköterskor beskriver att 

ökade kontroller av besökare samt patienter är tidskrävande. Den ökade mängden 

tidskrävande arbetsuppgifter upplever sjuksköterskorna leda till utmattning vilket påverkar 

vårdkvalitén för isolerade och övriga patienter, detta då mindre tid finns till att samtala med 

samtliga patienter. I intervjuerna beskriver sjuksköterskor att praktiska arbetsuppgifter ökar 

vid isolering och ger mindre tid för kommunikation och informationsbyte med patienter och 
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närstående. Detta upplever sjuksköterskorna, dels påverka relationen mellan parterna samt 

ge upphov till informationsbrist. Genom att se och lära av varandra anser sjuksköterskor att 

de bättre följer och genomför hygienrutiner och försiktighetsåtgärder (Guillemin m.fl., 2015).  

Sjuksköterskor betonar vikten av att arbetsuppgifter och scheman behöver planeras och 

kombineras för att minska förlust av tid och rörelse in- och utifrån patientrum. Genom att 

försöka rengöra patientrum, servera mat och hålla besök till isolerade patienter sist, anser 

sjuksköterskor att smitta kan undvikas (Musau, Baumann, Kolotylo, O'Shea & Bialachowski, 

2015) Trots kunskap och vilja till att förhindra smitta, upplever sjuksköterskor svårigheter i 

att upprätthålla konsekvent handhygien. Vidare upplever de att tidsbrist försvårar utförandet 

av noggranna hygien och hälsokontroller samt leder till konflikt mellan patienters önskemål 

och sjuksköterskors scheman. Sjuksköterskor beskriver även ett behov av tydligare signaler 

för vilka patienter som behöver särskilda försiktighetsåtgärder vid smitta (Seibert, Gabel 

Speroni, Kyeung Mi, DeVoe, & Jacobsen, 2014). Vid behandling av smittade patienter 

uppstår en rädsla hos sjuksköterskor för att sprida smitta vidare till familj eller vänner, vilket 

beskrivs leda till minskad vistelse inne hos patienterna. Sjuksköterskornas åsikter skiljer sig 

även åt då vissa sjuksköterskor upplever att kvalitén på vården blir sämre när 

försiktighetsåtgärderna leder till mindre tid inne hos patienterna. Vidare beskriver andra 

sjuksköterskor att patienterna istället uppmärksammas mer när sjuksköterskorna noggrant 

följer hygienrutinerna, som en följd av deras rädsla för att själva smittas (Koh, Hegney, & 

Drury, 2012; Musau, m.fl., 2015) 

Sjuksköterskor beskriver i intervjuerna att praxis gällande hygien- och försiktighetsåtgärder 

är ett skydd, men att risk finns att de överdriver åtgärderna. Vid smitta upplever 

sjuksköterskorna att de arbetar mer noggrant för att skydda sig själva men att effekterna 

åtgärderna kan ha på patienter glöms bort. Sjuksköterskorna målar även upp en bild av att 

behöva bära skyddsutrustning i onödan eftersom sjuksköterskorna annars upplever att 

patienterna ser på dem som inkompetenta eller inkapabla att följa hygienstandaren. 

Utförande av överdrivna och onödiga arbetsuppgifter upplevs dra ut på tiden och ge en 

felaktig bild av sjuksköterskornas arbete. I vissa fall anser sjuksköterskorna att överdrivna 

skyddsåtgärder kan riskera patienters säkerhet. Detta kan vara situationer där sjuksköterskor 

använder handskar där behov inte finns, detta upplever sjuksköterskorna är till följd av stress 

och bristfällig kunskap om försiktighetsåtgärder och hygienrutiner. Det beskrivs att handskar 

tas med till nästa patient och därmed riskerar att sprida smittan vidare. Sjuksköterskor 

upplever även att de har en tendens att hitta på ursäkter vid genomförande av bristande 

hygienrutiner. Ursäkter som att det inte finns behov av skärpta hygienrutiner eller att risken 

för smitta är minimal även om rutin inte följs. Sjuksköterskorna rättfärdigar sina egna 

handlingar genom att de ser på andra kollegors handlingar som överdrivna (Jackson, 

Lowton, & Griffiths, 2014). 

Sjuksköterskor beskriver att det för vissa nya sjuksköterskor är något nytt att utföra 

infektionskontroll i form av isolering vilket inte alla behöver göra under första åren i yrket. 

Arbetsuppgifter som dokumentation vid isolering och infektionskontroller anses öka 

samtidigt som antalet patienter per sjuksköterska förblir som innan.  Sjuksköterskor påpekar 

att mer tid går åt till vård av isolerade patienter vilket påverkar övriga patienter samtidigt 

som psykologiska behov hos isolerade patienter inte tillgodoses. Sjuksköterskor målar upp en 
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bild av att isolerade patienter får färre besökare samtidigt som sjuksköterskorna själva 

försöker begränsa tiden inne hos dessa patienter (Musau, m.fl., 2015). Sjuksköterskor anser 

att ansvaret för att förhindra smitta riskerar att gå ut över patienternas egen vilja. Att 

försiktighetsåtgärderna för isoleringen leder till att patienterna inte kan vistas ute bland 

andra patienter och inte får samma möjlighet att samtala sjuksköterskor. En viktig del i 

relationen till patienten bygger på kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. 

Kommunikation i dessa fall innefattar sjuksköterskors förmåga att rapportera och 

dokumentera patienters status, utveckling samt omvårdnadsplaner. Vid bra kommunikation 

upplever sjuksköterskor att patienter blir mer delaktiga vid informationsutgivning gällande 

vårdsituationen. Detta öppnar upp för ett bättre samarbete med mer förståelse hos 

patienterna kring isoleringens omfattning. I fall där patienter behöver isoleras och fysisk 

kontakt undvikas upplever sjuksköterskorna att andra typer av kommunikation och närvaro 

är användbara (Hou m.fl., 2014; Juvé-Udina m-f., 2014). Engagemang anser sjuksköterskor 

är betydelsefullt för deras förmåga att kunna ge och visa närhet till patienter när dessa 

isoleras. Närhet beskriver sjuksköterskorna innefatta beteenden, kommunikation samt 

känslosamma attityder som sjuksköterskan införlivar vid patientkontakt. Handling genom 

fysisk närhet, ögonkontakt eller beröring. Närhet inom kommunikation menar 

sjuksköterskorna uppvisas utifrån ordval samt lyssnandet där sjuksköterskan visar respekt 

för patienternas åsikter samt rätt till självbestämmande. I intervjuerna betonar 

sjuksköterskorna sig även ha som professionell plikt att minska risk för smitta samtidigt som 

de tillgodoser individuella fysiska och psykosociala behov som uppstår från sjukdom eller 

behandling (Barratt, Shaban, & Moyle, 2011; McMahon & Christopher, 2011). 

I studier som intervjuat sjuksköterskestudenter beskriver studenterna att konflikt för deras 

ansvar för patienters säkerhet uppstår, detta mellan att sjuksköterskor och studenter stänger 

en patients dörr och förhindrar smitta eller håller den öppen för patientens bekvämlighet. 

Studenterna upplever att kontroller av isoleringsåtgärder prioriteras mindre på grund av 

tidsbrist, och kan påverka patienternas syn på sjuksköterskornas kunskaper. Kontrollerna är 

enligt studenterna även svåra att passa in i redan etablerade rutinerna på avdelningar vilket 

även försvåras av att mängden arbetsuppgifter ökar (Cassidy, 2006). Studenterna upplever 

att det finns bristande kunskap hos mer erfarna sjuksköterskor för implementering av 

isolering och genomförande av smittskyddsåtgärder. De berättar att skyddsutrustning inte 

alltid används i situationer där behov finns samt att rutiner för personlig hygien inte följs. 

Detta leder till bristfällig rengöring av händer efter kontakt med patienter. Vidare anses 

rengöringen inte uppfylla kriterierna vilket leder till risk för smittspridning då personal 

arbetar med olika patienter med utrustning som inte rengjorts tillräckligt (Gould & Drey, 

2013). 

2.5 Lagar, styrdokument och riktlinjer 

I enlighet med Smittskyddslagen (2004:168) stadgas i 1 kap. §§ 1–9 och 2 kap. §§ 1–3 att det 

är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om samhällets smittskydd vars roll är att tillgodose 

behov av skydd mot smittsamma sjukdomar och spridning av dessa hos befolkning. 

Smittsamma sjukdomar avser alla sjukdomar som kan innebära ringa hot och som kan 
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överföras mellan individer. För isolering vid allmänfarlig sjukdom får isolering genomföras 

mot patientens vilja om det framgår att den enskilde inte är beredd att underkasta sig 

åtgärderna som krävs. Isolering mot patients vilja får även genomföras om patienten inte 

följer förhållningsregler för aktuell smitta.  

Inom vården ska sjuksköterskan utifrån Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) enligt 

1kap. 2 § oberoende av vårdform se alla människor som lika värda, där den enskilda 

människans värdighet respekteras. Vården som genomförs ska hålla god kvalité med god 

hygienisk standard och tillgodose patienters behov. Patienter ska känna trygghet i vård och 

behandling som utförs tillsammans med sjuksköterskor och vården ska bygga på respekt för 

patienters integritet och självbestämmande. Främjande av relation och kontakt för patienten 

ska ske oavsett om begränsade omständigheter finns i koppling till behandling eller sjukdom. 

Patientlagen (2014:821) syftar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet till att patienters 

ställning tydliggörs samtidigt som integritet och autonomi respekteras. Inom vården har 

sjuksköterskor ett ansvar för att patienter får tillräckligt med information gällande 

hälsotillstånd, undersökningar, vård och behandlingar som genomförs.  Sjuksköterskor ska 

informera patienter kring hur vård- och behandlingsförloppet kan se ut för att förbereda och 

hålla patienter delaktiga i vårdprocesser. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

patienternas synpunkter och åsikter kring behandling. Om någon ändring är möjlig att 

genomföra för att förbättra kvalitén av vårdvistelse och behandling bör detta ske.  

Fyra grundläggande ansvarsområden beskrivs utifrån International Council of Nurses (2014) 

etiska kod vara att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan i vården ska respektera mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten 

till liv och patienters egna val och värdighet oberoende av sjukdom eller behandlingsbehov. 

Sjuksköterskor ansvarar även för att ge patienter korrekt, tillräcklig och lämplig information 

vid vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2018a). I enlighet med 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2018b) 

ska sjuksköterskor ha kompetens att kunna etablera förtroendefull relation med patienter 

och närstående som förutsättning för god omvårdnad. Sjuksköterskan ska ha kompetens att 

utnyttja ett helhetsperspektiv vid omvårdnad av patient som innefattar kunskapen om behov 

och problem gällande kommunikation, kognition, psykosociala-, andliga- samt kulturella 

faktorer. Sjuksköterskan ska även ha kompetens att identifiera vad hälsa betyder för varje 

enskild patient samt skapa kontakt och kontinuitet i vården genom värnande av patienters 

behov, möjligheter och rättigheter. 

2.6 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Det valda teoretiska perspektivet utgår från Erikssons (1987, 1994) teori om den lidande 

människan och användes i examensarbetets resultatdiskussion, Att situationer kan ge 

upphov till lidande hos patienter utifrån sjukdom, behandling och livsupplevelse. Valet av 

Eriksson ansågs passande då varje patients upplevelser är unika och där sjukdom och 

behandling kan ge upphov till lidande hos patienter. Vidare valdes teorin utifrån möjligheten 

att kunna kopplas till examenarbetets syfte om att beskriva patienters upplevelser av att vara 
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isolerade. De olika lidandeformerna sågs som relevanta patienters upplevelser av att vara 

isolerade. Eftersom teorin har stort fokus på lidande utifrån situationer i vården styrkte detta 

valet av denna teori där isolering ofta genomförs i sal eller rum på vårdavdelning. Isolering 

kan potentiellt påverka maktbalansen mellan sjuksköterskor och patienter utifrån påverkan 

från hygienrutiner, riktlinjer samt lagar och regler. Vid genomförande av isolering riskerar 

integritet och autonomi hos patienter att kränkas där egna vilja hos patienterna kan hamna i 

skymundan för de försiktighetsåtgärder som behöver sättas in för att skydda övriga patienter. 

Vidare kan även patienters rätt till sin egen kropp upplevas kränkas om krav finns på 

skyddsutrustning för både patienter och sjuksköterskor. Om mänsklig kontakt behöver 

undvikas kan detta också innebära en kränkning av patientens autonomi där möjlighet till att 

få vara med andra hindras.   

  Lidandet 

Vid beskrivning av lidandet benämner Eriksson (1987, 1994) personal som vårdare vilket 

inkluderar sjuksköterskan, vid benämning människan ligger fokus på patienter. I grunden 

behöver sjuksköterskor förstå patienten i sin helhet och vårda varje enskild individ 

individuellt då patienten är unik. Eriksson betonar att lidandet för patienten är något som 

kan vara utan mening men som alla upplever någon gång i livet. Lidandet kan vara 

meningsfullt eller meningslöst beroende på hur patienten ser på sig själv och situationen 

denne befinner sig i. Varje patient har en unik och personlig uppfattning av lidandet. 

Lidandet kan inom vården beskrivs utifrån tre former; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidandet innebär det lidande som patienter upplever vid sjukdom och 

vården som följer. Vårdlidandet är lidandet som vården innebär för patienter och som 

innefattar en rubbning av maktbalansen mellan sjuksköterska och patient eller som kränker 

patienters egna vilja och utrymme. Information mellan sjuksköterskor och patienter påverkar 

maktbalansen och huruvida patienter kan uppleva ha kontroll och överblick över situationen 

samt känna tillit till sjuksköterskorna. Livslidandet är lidandet som uppstår vid rubbande av 

patienters vardag. Information påverkar hur livslidandet kan se ut, då patienter behöver ta 

hjälp av sjuksköterskor för att förstå konsekvenser av sin sjukdom och hur tillvaron kan 

påverkas både under och efter behandling. Förändring av tillvaro och vardag kan vara 

kroppslig, andlig eller själslig som oönskat påverkar den syn patienten har på sig själv samt 

på omvärlden.  

2.7 Problemformulering 

Smittsamma sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus kan innebära fara för andra 

individer utöver den smittade. I situationer där infektionskänsliga patienter riskerar att 

smittas eller smittan anses farlig för omgivningen, kan vårdrelaterad isolering behöva sättas 

in. Vid vårdrelaterad isolering placeras patienter i rum eller sal isolerade från kontakt med 

andra människor för att minska smittorisk. Tidigare forskning visar på bristfällig kunskap 

och förståelse hos sjuksköterskor för genomförandet av denna vårdform och riskerna av 

smitta, vidare leder tidsbrist av isoleringsåtgärderna till ökad risk för felaktigt handlande från 
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sjuksköterskorna. Sjuksköterskor beskriver sig själva vara oerfarna gällande genomförande 

av isolering samt tycker att det råder otydligheter för vilka patienter som 

isoleringsåtgärderna ska sättas in för. Detta kan resultera i att onödiga försiktighetsåtgärder 

sätts in samt kan ge ett bristfälligt bemötande gentemot patienter, där patienterna får en 

felaktig bild av den vård som genomförs. Vidare riskeras patienterna att kränkas då 

sjuksköterskorna upplever att patienter får otillräckligt med information och bemöts 

felaktigt. Minskad kontakt mellan sjuksköterskor och patienter riskerar leda till missförstånd 

mellan parterna vilket kan påverka samarbetet i vårdandet. Det finns brister i avdelningars 

rutiner där isoleringsåtgärder krockar med redan etablerade rutiner och där tidsbrist 

försvårar möjligheten till att bemöta patienterna på ett positivt sätt. Både isolerade patienter 

och övriga patienter drabbas av de tidskrävande arbetsmomenten som isoleringsåtgärderna 

innebär, där mindre tid finns för sjuksköterskor att prata med patienter. Tidigare forskning 

visar även på att närstående avstår från att besöka anhöriga utifrån rädsla och okunskap 

kring isolering och försiktighetsåtgärder, detta då sjuksköterskorna upplever att de inte har 

tillräckligt med tid till att samtala med närstående och patienterna om isoleringen. För att 

patienter och närstående ska få förståelse för anledningen till isolering samt hur denna 

vårdform kan påverka vårdvistelsen krävs att de får tillräckligt med information. 

Sjuksköterskor behöver i sin tur fördjupade kunskaper kring isolering och tillräcklig med tid 

för att kunna ge ut informationen. Detta för att kunna upprätthålla god kvalité på den vård 

som utförs. Att patienternas rättigheter tas i akt och respekteras samt att åtagande görs för 

att försöka minska potentiella negativa effekter av isoleringen.  

3 SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser av att vara isolerade vid smittorisk 

4 METOD 

Avsnittet beskriver val av metod, genomförande av metod, datainsamling och urval, 

dataanalys samt etiska överväganden i arbetet. 

4.1 Val av metod    

Metoden som valdes för examensarbetet var en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ 

ansats ock beskrivande syntes enligt Evans (2002). Beskrivande syntes som användes i 

arbetet innebär att en beskrivning sammanställs av flera artiklars resultat med minimal 
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tolkning. Materialet för litteraturstudiens analys bestod av vetenskapliga artiklar med 

kvalitativa ansatser. Vid valet av kvalitativt material försäkrades att dessa innehöll tillräckligt 

öppna svar kopplade till arbetets syfte för att användas i analysen.  Friberg (2017a) framför 

att en kvalitativ ansats är lämplig att använda vid studier inriktade på beskrivningar av 

människors upplevelser av situationer eller händelser i livet. Utifrån detta motiverades valet 

av Evans metod som ansågs lämplig till att kunna besvara examenarbetets syfte och få fram 

en djupare förståelse för patienters upplevelser av att vara isolerade vid smittorisk. Friberg 

(2012b) betonar att beskrivande syntes skiljer sig från tolkande syntes. En beskrivande syntes 

tolkar inte resultat utan håller slutsatser och verifiering från resultat kort och korrekt. Svaren 

går inte in på annat än det resultat och det valda artiklar kunnat visa på och förvrängs inte 

heller ifrån ursprunglig källa. 

4.2 Datainsamling och urval 

Första steget i Evans (2002) analysmetod innefattar sökning och urval av studier till att 

besvara valt syfte. Vid sökningen för att hitta relevanta artiklar användes databaserna; 

CINAHL Plus, Discovery och PudMed, detta då databaserna hade inriktning för 

ämnesområdena; vård och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Vid sökningen 

användes sökord som identifierades utefter mitt examensarbetes syfte vilka kunde få fram 

artiklar passande till arbetets syfte; ”patient”, ”patients”, ”source isolation”, ”experience”, 

”isolation”, tillsammans med andra sökord som; ”Consequences of contact isolation”, 

”Infectious disease”, ”infection”, ”prevention” och “infection control”, detta för att hitta 

artiklar relaterade till patienters upplevelser kopplade till vårdrelaterad isolering vid 

smittorisk. Användning av databasernas booleska operator ”AND” avgränsade och 

specificerade sökningen. Sökorden valdes utifrån termer som resulterade i artiklar med rätt 

inriktning för att besvara syftet. Användning av ”AND” menar Östlundh (2012) ger bättre 

möjlighet till att hitta artiklar med inriktning för det intresseområde som valdes, detta då 

sökorden kunde kombineras för att hitta artiklar innehållande flera av de termer som 

användes. Försök gjordes för att inte få över 200 träffar vid sökning i databaserna, detta för 

att alla träffar skulle hinnas gå igenom. Efter att artiklar fåtts fram gicks alla träffarna igenom 

där jag kontrollerade titlar och abstrakt, detta för att kunna exkludera artiklar som inte var 

relevanta för mitt syfte. Utifrån 249 träffar totalt kunde 10 kvalitativa artiklar väljas var 

relevanta för att besvara mitt syfte. En sökning som fick fram 170 träffar var mycket bred till 

följd av de sökorden som användes. Majoriteten artiklar handlade om medicin och 

infektionssjukdomar och endast en artikel valdes från denna sökning. Därefter stramades 

sökningen åt för att träffarna skulle bli mer specifika, detta genom annan kombination av 

sökord. Två artiklar togs fram med hjälp av en manuell sökning och kontroll av tidigare 

studiers referenslistor med inriktning på samma intresseområde, tidigare studier hittades via 

”similar results” funktionen. Från PubMed hade en artikel tagits med utifrån databasens 

funktion ”recent activity”, se Bilaga B. 

Litteraturstudien uppgjordes av artiklar där resultat undersökts och sammanställts via 

intervjuer och frågeformulär med tillräckligt öppna svar för att svara på examensarbetets 

syfte. Urval av deltagare i valda artiklar begränsades till intervjuer eller frågeformulär om 
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vuxna kvinnors och mäns upplevelser att vara isolerade.  Vidare söktes artiklar innehållande 

patienters upplevelser av isolering vid smittorisk, där anledning till isolering antingen varit 

smittsam sjukdom eller infektionskänslighet. Vid artikelsökningen användes tidavgränsning 

där artiklar publicerade mellan 1993–2016 inkluderades. Inklussionskriterier inkluderade 

relevans till valt syfte, aktualitet, citerade referenser med kriterier som ”full text” och text på 

engelska. Kravet att artiklar skulle vara ”peer reviewed” gjordes för att försöka hålla urval till 

artiklar som var godkända och noggrant granskade för god vetenskaplig kvalité. I enlighet 

med vad Axellson, (2012) betonar för avgränsning vid sökning så innebär 

inkluderingskriterier bättre möjlighet för avgränsande av vilket material som fås fram vid 

sökning i databas. Artiklar inkluderades där fokus inte varit på isolering, dock att resultaten 

delvis gått in på patienters upplevelser av isolering tillräckligt för att kunna besvara på 

examenarbetets syfte. 

Exkluderande artiklar var sådana med resultat i form av slutna ja eller nej svar eller 

undersökningar med mer sifferanalyser än öppna beskrivningar, detta inkluderade 

kvantitativa artiklar som inte gick in på djupet för patienternas upplevelser att vara isolerade 

vid smittorisk. Även artiklar som fokuserat på sjuksköterskors och närståendes perspektiv 

exkluderades från analysdelen. Artiklar vilka beskriver patienters upplevelser av sjukdomar 

som resulterade i att isolering sattes in användes ej heller, detta då dessa inte kunnat kopplas 

tillräckligt till att besvara examenarbetets syfte. 

För valda studiers inkluderings- och relevansgrad följdes frågor upp enligt Fribergs, (2012) 

mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Mallen användes för att avgöra studiernas 

kvalité och om artiklarna var lämpliga att använda till att besvara valt syfte. Granskningen 

bestod av 14 frågor med svarsalternativen JA eller NEJ, JA var ett poäng och NEJ var noll 

poäng. Poängsättning delades upp till låg nivå: 1–4 poäng, medel: 5–9 poäng, hög: 10–14 

poäng. Granskningen gjordes för att bedöma artiklarnas delar och kvalité samt relevans. 

Artiklar med medel eller hög poäng med tydliga teoretiska utgångspunkter, syfte, problem 

och resultat valdes att ha med i analys.  Artiklar med låg nivå innebar att de saknade viktiga 

delar som tydligt syfte, teoretiska utgångspunkter samt hade otydliga beskrivningar för 

genomförande av metod, skulle exkluderas. Efter kvalitetsgranskning av de tio valda 

artiklarna var två artiklar av medelnivå och nio artiklar av hög nivå, samtliga artiklar ansedde 

jag därmed uppnå tillräcklig kvalité för att användas i arbetet, se Bilaga C. 

4.3 Dataanalys  

Den beskrivande syntesen utifrån Evans (2002) genomfördes i fyra steg. Det första steget 

innefattade insamling av relevant datamaterial som beskrivs under 4.2. Därefter följde andra 

steget med identifiering av nyckelfynd från valda artiklar bestående av meningar eller stycken 

som svarade på syftet. Nyckelfynden stod för grundbetydelsen av vad de valda artiklars text 

förmedlat med fokus på detaljer. Artiklarna bokstaverades med A till J och genomlästes 

flertal gånger för att skapa förståelse om artiklarnas helhet Dessa nyckelfynd identifierades 

genom repeterad läsning av texter för att kunna dela in texten i mindre delar som kunde 

besvara examensarbetets syfte.  
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I tredje steget sammanställdes nyckelfynd och grupperades utifrån likheter och bildade 

teman och subteman. Nyckelfynden sammanställdes i en tabell med bokstav framför varje 

nyckelfynd, bokstäverna visade vilken artikel nyckelfynden var tagna ifrån.  Tabell med 

nyckelfynden skrevs ut och dessa klipptes ut och placerades på ett bord. Därefter gjordes 

gruppering av nyckelfynden utifrån likheter och skillnader för att få ut teman och subteman. 

Varje tema representerade vilka upplevelser som framkommit utifrån valda artiklars 

nyckelfynd. Varje tema bestod av flera subteman som gick in på djupet för upplevelserna hos 

patienterna. Till en början uppkom ett flertal teman och subteman vilka jämfördes genom en 

noggrann kontroll av valda nyckelfynd för att urskilja vilka teman och subteman som bäst 

representerade det som nyckelfynden visat på. I slutänden bestämdes två teman med fem 

subteman som ansågs bäst svarat på examensarbetets syfte. Nyckelfynden sammanställdes in 

i ett nytt dokument på dator och artikelmatris slutfördes för information om valda artiklar, se 

bilaga A samt tabell för sökord och sammanfattning av artiklarna, se bilaga B. För referenser 

av artiklar följdes apa-modellen (Mälardalens högskola, bibliotek, 2009) 

Fjärde och sista steget innefattade en beskrivning av upplevelserna eller det som visat sig 

utifrån de nya sammanställda teman och subteman som tagits fram samtidigt som koppling 

gjorts till originalkällorna. Teman uttryckte textens underliggande meningen i valda artiklar 

och djupet av texten. I examenarbetets resultat användes citat för att bättre presentera 

nyckelfyndens betydelse, samt användes ordbok för översättning av svåra ord på engelska 

med även sökning om synonymer på internet. Resultatet sammanställdes utifrån en 

beskrivande syntes med koppling till vad tidigare forskning visat samt likheter och olikheter 

mellan vad patienter upplevt och vad den tidigare forskningen påvisat. Detta lede till att egna 

slutsatser och en djupare förståelse för fenomenet. Utifrån analysen sammanställdes två 

teman tillvaron förändras och hantera den förändrade tillvaron.  Tre subteman uppkom 

utifrån första temat, Att vara begränsad i rum och rörelse, Att ha behov av mänsklig 

kontakt och Brist på information från vårdpersonal. Utifrån andra temat framkom ett 

subtema, Att ha positiv inställning som strategi för att hantera isoleringen. Totalt valdes 

139 nyckelfynd ut. Nedan finns exempel på nyckelfynd till subteman och tema. 
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Tabell 1: Utdrag nyckelfynd, subteman och tema. 

Tema Subtema Nyckelfynd Artikel  

 

 

 

 

 

 

tillvaron 

Förändras 

 

 

Att vara begränsad I 

rum och rörelse 

“George talked about being” stuck in 

your little room and kept away from 

people” 

 

D 

 

”it was difficult. I was isolated and 

locked in a room with double dividing 

walls and i did not get to go out, so it 

was boring 

 

F 

 

Att ha behov av 

mänsklig kontakt  

”For some participants, the restrictions 

in acces and egress that is required of 

MRSA isolation greatly reduced or 

modified oppertunities for socialising 

and interacting with other patients” 

 

D 

 

”Reliance on ties with family, friends, 

and healthcare providers was described 

as essential, but the limited human 

contact with nursing staff made 

participants feel the most isolated” 

 

J 

 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns specifika krav på den forskningsprocess och det forskningsmaterial som använts i 

examensarbetet. Arbetet ska inte innehålla plagiat, fusk eller förfalskning av data samt att 

metoder och resultat inte manipuleras eller förvrängs (Codex, 2016). Arbetet ska behålla ett 

etiskt förhållningssätt genom hela forskningsprocessen där forskningen ska bedrivas utan 

påverkan från andra intressenter så som exempelvis företag. Omgivningen ska kunna lita på 

att forskningen varit neutral, att resultatet är tillförlitligt och inte fabricerat eller manipulerat 

(Codex, 2016). Uitfrån Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav som utgör moraliskt 

consensus. Dessa inkluderar att samhället får ta del av resultatet, att bedömning av 
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vetenskapligt arbete görs utifrån vetenskapliga grunder. Vidare att forskarnas motiv vid 

skrivning av arbete ska vara nya vetenskapliga rön samt att de ständigt granskar och 

ifrågasätter men först gör en bedömning när tillräcklig grund finns. Artiklar som används bör 

ha genomgått granskning enligt peer reviewed som innebär att dessa lästs och granskats av 

ämnesexperter innan de accepterats för publicering, detta innebär att artiklar som väljs som 

granskats uppehåller högre kvalité (Codex, 2016). 

6 RESULTAT  

Utifrån analys av valda 10 kvalitativa artiklar kunde två huvudteman framställas i form av ett 

första tema Tillvaron förändras och ett andra temat Hantera den förändrade tillvaron.  Tre 

subteman kunde sedan delas in under det första temat och ett subtema under det andra 

temat. 

Tabell 2:  Subteman och teman. 

Tema Subtema 

 

 

 

Tillvaron Förändras 

 

Att vara begränsad i rum och rörelse 

 

Att ha behov av mänsklig kontakt 

 

Brist på information från vårdpersonal  

 

 

Hantera den förändrade 

tillvaron 

 

 

Att ha positiv inställning som strategi för att hantera 

isoleringen 
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6.1 Tillvaron förändras 

Under första temat tillvaron förändras beskriver patienter sig vara begränsade av 

isoleringen i rummet, att sjuksköterskor och närstående har ett annat bemötande gentemot 

dem, upplevelser av osäkerhet kring isolering och information. Subteman; Begränsad i rum 

och rörelse, Att ha behov av mänsklig kontakt, Brist på information från vårdpersonal.  

  Att vara begränsad i rum och rörelse 

Patienter upplever sig behandlas annorlunda gentemot icke isolerade patienter, att personal 

hoppar över isolerade patienter vid utdelning av tidningar och magasin som misstänks bero 

på rädsla för smitta. Något patienterna observerar är att sjuksköterskor upplevs ha en en 

rädsla för smitta som de inte är medvetna om vilket även påverkar deras bemötande 

gentemot patienterna själva. Patienter beskriver att de inte få lika villkor eller val i jämförelse 

med patienter som inte är under isoleringsåtgärder och att detta beror på isoleringen och 

försiktighetsåtgärderna som sätts in. De beskriver en ensamhet utifrån att inte få samma 

uppmärksamhet från personal och att dessa försiktighetsåtgärder får patienterna att jämföra 

sig vid att ha kolera, pesten eller vara spetälsk (Newton, Constable, & Senior, 2001; Guillemin 

m.fl., 2014; Stajduhar m.fl., 2014). Detta tros vara till följd av personalens rädsla för 

isoleringen och misstänkt smitta, vilket en patient i studie av Ward, 2000 beskriver ”they 

won’t even come in the room…they are afraid of catching something. They don’t want to 

understand, they ust don’t want to catch anything” (s. 56). Vidare beskriver de isolerade 

patienterna att de känner behov av att undvika störa andra patienter, samtidigt vill de skydda 

personal och familj från att behöva ta hand om dem vilket äventyrar deras egna hälsa (Cohen, 

Ley, Tarzian, 2001). Isoleringen anses även äventyra vården som patienterna erhåller. De 

beskriver att möjlighet inte erbjuds till frisörtid och att förfrågan inte görs om de vill ha 

mellanmål eller fika. Detta menar patienterna påverkar deras självständighet då de inte får 

röra sig utanför rummet, duscha eller hämta vatten utan att först fråga personal (Barratt, 

Shaban, & Moyle, 2010).  

Stigmatisering beskriver patienterna uppkommer genom att personal och patienter behöver 

bära förkläden, handskar eller mask i samband med aktiviteter. Användningen av utrustning 

under isolering upplevs ge intryck av att omgivningen betraktar dem som smutsiga. 

Skyddsutrustningen betraktas av patienterna som symboler för strikt isolering och förstärker 

stigmatisering och upplevelsen av att vara annorlunda, vidare menar patienterna att de även 

inte känner sig som människor (Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson, & Lewis, 2012).  

Patienterna beskriver sig förstå konsekvenserna av att vara smittsamma och inser behovet av 

isoleringen, med förståelsen upplever de acceptans för att försättas i isoleringen (Skyman, 

Sjöström, & Hellström, 2010). 

Specifika aktiviteter vid isolering som användande av handskar och skyddsförkläden upplevs 

av patienter leda till stigmatisering. Patienterna uppfattar sig som nervärderade och 

förorenade till följd av personalens användande av skyddsutrustning, i andra fall målar 

patienterna upp bilden av att inom isoleringen vara segregerade men samtidigt 

uppmärksammad av alla till följd av smittorisken (Barratt m.fl., 2010; Cava, Fay, Beanlands, 

McCay, & Wignall , 2005). Patienterna hävdar även att deras självständighet påverkas 
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”participants allso expressed frustration that being restricted to their room limited their 

independence. Having to ask for a drink or to be taken to the shower affected what little 

control they felt they had over their life in hospital (Barratt m.fl., 201, s. 57). Vid isolering och 

karantän upplever de sig vara utstötta och beskyllda för att behöva sättas i isoleringen. 

Isoleringen ses också vara något ytterligare som behöver hanteras för patienter som redan är 

inlagda för andra hälsoproblem (Cava m.fl., 2005). 

 

 Att ha behov av mänsklig kontakt 

Restriktioner för inträde och utträde vid isoleringen anser patienter reducera och påverka 

möjligheterna för socialisering med andra patienter. Isoleringen upplevs som begränsande 

och kränkande där de inte får gå ut från rummet eller träffa andra människor. Instängdhet 

beskrivs av patienterna utifrån att hållas borta från andra patienter och där enda kontakten 

blir med personal som kommer in vid utförande av medicinska eller vårdrelaterade uppgifter 

(Barratt m.fl., 2010; Skyman m.fl., 2010). Patienter beskriver sig vara separerade från 

världen och andra; familj och vänner med upplevelser som ensamhet, tristess och fångenskap 

av att vara begränsade till isoleringsrummet (Cava m.fl., 2005; ward, 2000). Banden till 

familj, vänner och personal framställs av patienterna som grundläggande där begränsning av 

mänsklig kontakt med ansvarig personal skildras som mest isolerande. En patient i studie av 

Stajduhar m.fl., (2014) beskriver ”the isolation and being in the room wasn’t too bad, but it 

was the minimal contact with nursing staff that left me feeling isolated. There was no 

frequent comunication with staff” (s. 1215). Patienter upplever sig vara isolerade från familj 

och vänner och detta observeras oavsett typen av skyddande isolering som patienterna 

befinner sig i. Patienterna berättar att de är ensamma med sina tankar och rädslor av att 

förlora möjlighet till att få stöd från familj och vänner. Patienterna jämställer isoleringen 

liknande att vara ett instängt djur, vidare känner patienterna sig ha svårt att fråga om hjälp 

och istället behöva klara situationen själva. Att vara instängd och begränsad till ett rum på 

obestämd tid beskrivs även vara mycket skrämmande och avskärmande, här antyder 

patienterna att behandlingsrummens oinbjudande miljö förvärrar upplevelserna av 

instängdhet, psykisk isolering och straff. Det finns även en uppfattning hos patienterna att 

personal omöjligt kan förstå patienternas situation om de inte varit med om samma 

upplevelse (Cohen m.fl., 2001; Stajduhar m.fl., 2014).  

Utifrån Guillemin m.fl., (2014) målar patienter upp en bild av att isoleringen och 

försiktighetsåtgärder kan jämföras med psykiska och emotionella barriärer eller mental 

tortyr. De anser att färre besök från närstående resulterar av rädsla för dessa åtgärder som 

påverkar patienternas möjligheter för att hantera tillvaron. Det uttrycks av patienterna ett 

missnöje med medicinsk personals förmåga till att lyssna och att doktorer måste avsätta 

tillräckligt med tid för att prata med patienterna för att passande vård och behandling skall 

kunna ges. Minimal kontakt med personal uppges av patienterna isolera dem samtidigt som 

ingen frekvent kommunikation finns. Patienter medger att begränsad kontakt var nödvändig 

men att personal i vissa situationer kan hjälpa dem hantera den sociala isoleringen genom att 

kolla upp patienterna med telefon i rummet.  
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Detta beskriver en patient i studie av Stajduhar m.fl., (2000) ”one participant was 

appreciative when nurses checked up on her, especially at night. ”the person i really liked, 

and i don’t know who she was, was the person who called me on the phone at night and 

checked up on me”. Patienterna beskriver annars att frustration, osäkerhet och försummelse 

minskar med ökad personalkontakt och bättre möjlighet till information. (Stajduhar m.fl., 

2000; Ward, 2000). För hantering av tristess och ensamhet i isoleringen anser patienter 

besökare vara avgörande, även andra patienter är viktiga för att kunna sätta perspektiv och 

reflektera deras egna mående. Möjligheten till att kommunicera med andra ses som 

grundläggande för att upprätthålla tröst och lindring. Patienterna berättar att besök från 

närstående eller personal får tiden att gå snabbare, dock att tidsbrist gör att sjuksköterskor 

inte tillbringar tillräcklig med tid med dem när det skulle behövas en individuell bedömning 

för varje patients kontaktbehov (Barratt m.fl., 2010; Ward, 2000).  

Till följd av att patienterna är begränsade till ett rum upplevs att möjlighet ges till att 

observera omgivning och reflektera för hur omgivningen leder till upplevelse av isolering. 

Begränsningen till och i rummet berättas vara eländigt, där rummet beskrivs som mörkt fast 

med ett skarpt lyse vilket kan leda till en klaustrofobisk upplevelse som är svår att stå ut med. 

Vidare upplevs rummen som utestängda från omvärlden (Cohen m.fl., 2001; Stajduhar m.fl., 

2014). Patienter målar upp en bild av att vara fångar eller utstötta, de relaterar upplevelsen 

till att vara fast på en och samma punkt där det enda tillgängliga är deras egna tankar, vidare 

ses instängdheten som svårast att hantera (Guillemin m.fl., 2014). Patienterna i studierna 

beskriver sig vara en belastning till följd av att isoleringen innebär mer uppgifter för 

sjuksköterskorna i form av ytterligare behov av att städa samt rengöra isoleringsrummen. De 

ser sig vara smutsiga och stigmatiserade med rädsla för att smitta familj och vänner där de 

upplever sig inte kunna ha fysisk kontakt med andra. Patienter redogör för att vägra besök, 

detta för att undvika pinsamhet med närstående kring försiktighetsåtgärderna. (Guillemin m. 

fl., 2014; Webber m.fl., 2012).  

”I’m more introverted…i don’t want anybody to see me like this…i told my family i didn’twant 

them to come. I told my friends not to come. So i was basically alone…i didn’t want to be a 

burden…that was not a good thing to do because i rally[sic] needed people to come” (Cohen 

m.fl., 2001, s. 598). 

Patienter anser sig bli introverta och deprimerade vid isolering samtidigt som försök görs för 

att undvika att vara till besvär för familj och vänner. Patienterna avböjer familj och vänner 

från att komma på besök för att undvika att ses i sitt tillstånd som en börda fast behov finns 

hos patienterna av att ha folk över på besök. Vidare menar patienterna att följden blir att de 

blir ensamma och mår sämre än nödvändigt. Patienter berättar även ha svårt vid isolering för 

att fråga om stöd eller hjälp vilket ytterligare försämrar situationen (Cohen, Ley & Tarzia, 

2001; Webber m.fl., 2012) Patienterna redogör även för tillfällen när sjuksköterskor är rädda 

för att komma in på isolerade rummen vilket leder till att de undviker kontakt med 

patienterna. Detta beskrivs som en bidragande orsak till upplevelsen av social isolering 

(Stajduhar m.fl., 2000). 

Vidare beskriver patieterna uppleva mindre ensamhet vid tillfällen där sjuksköterskor 

rutinmässigt ringer upp dem även om sjuksköterskorna inte fysiskt befinner sig i samma rum 

(Baratt m.fl., 2010; Stajduhar m.fl., 2000).  
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Patient i studie av Cohen, (2001) menar att patienter behöver stöd från sjuksköterskor ”don’t 

be afraid to let patients talk to other patients. It’s what we need…it’s what got me 

through…you can relate to that person” (s. 600). Patienter uttrycker att om kontakt kan 

uppnås kan upplevelsen av isolering minska utifrån substitut som en gläntande dörr vilket 

ger möjlighet till att kunna se samt höra folk utanför i korridoren, detta anses viktigt enligt 

patienterna som annars menar att tristess uppstår med den begränsade kontakten med 

andra. Andra substitut anser patienterna kan vara tillgången till radio, teve eller mobilt 

bibliotek samt möjligheten till en utsikt av världen utanför eller människorna i korridoren 

utanför (Baratt m.fl., 2010, Ward, 2000).   

 Brist på information från vårdpersonal  

Patienter upplever att de själva och deras besökare inte erhåller tillräcklig information för 

orsaken eller anledningen till isoleringen. Otillräcklig information berättar patienterna leda 

till missförstånd gällande om de får lämna rummen eller där möjlighet till interaktion med 

andra patienter och besökare missas. Otillräcklig med information till besökare upplevs även 

påverka vårdvistelsen då detta leder till att familj och vänner undviker att komma på besök 

utifrån rädsla och okunskap gällande isoleringen och försiktighetsåtgärderna. Detta påpekar 

patienter kan förhindras om tillräcklig information ges vid inläggning på avdelning vilket kan 

ges i skriven form (Ward, 2000). Isolering tillsammans med kontaktförsiktighetsåtgärder 

anser patienterna ge upphov till oro och rädsla för allvaret av deras tillstånd, de beskriver 

även osäkerheten kring anledning eller orsak till att isoleringsåtgärderna sätts in. Vidare 

berättar patienterna att det finns en stor osäkerhet kring situationen med isoleringen utifrån 

ett sjukdoms, hälso- och personligt perspektiv där stort beroende finns av information från 

sjuksköterskorna för hur smittrisken faktiskt såg ut (Guillemin m.fl., 2014; Newton, 2001). 

Patienterna beskriver sig inte vilja ta emot besök till följd av osäkerheten kring orsak för 

isolering ”I didn’t want any other visitors because frankly, the way it had sounded to me was 

that you didn’t want to catch a cold, you didn’t want to get this if somebody was sick” (Cohen 

m.fl., 2001, s. 597). Att isoleras upplever patienterna vara svårt till följd av den sociala 

isoleringen vilken var annorlunda gentemot tidigare vårdvistelser. Där kunde de socialisera 

med andra patienter på avdelningen, samtidigt är patienter osäkra om inte hur nära kontakt 

deras besökare kan ha vilket ytterligare upplevdes försvåra för patienterna att ta emot besök 

(Barratt m.fl., 2010; Stajduhar m.fl., 2000).  

Patienter berättar om tillfällen där personal som inte följer strikt isolering ger upphov till att 

patienterna känner förvirring, frustration och ilska gentemot att personal inte tog deras 

situation på allvar. Om personal misslyckas med den strikta isoleringen beskriver patienterna 

få motstridiga tankar gentemot personalen vilket anses försämra samarbetet och tilliten 

mellan parterna under den resterande vårdvistelsen. Utifrån bristfällig kunskap och 

information om meticillinresistenta stafylokocker, andra smittsamma bakterier eller virus 

och isolering kan patienter missförstå situationen och tolka isoleringsåtgärderna som 

onödiga (Webber m.fl., 2012). Information och kunskap från personal kring behandling och 

isolering anser patienter vara viktig för att få kontroll och förståelse över tillvaron, 

information ses även som nödvändig till att kunna hantera hjälplöshet och andra känslor som 

under vårdvistelsen uppkommer.  
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Patienterna var även mycket positiva till de tillfällen sjuksköterskorna kunde ta sig tid med 

dem och samtala eller där patienterna fick möjlighet att samtala med andra patienter (Cohen 

m.fl., 2001; Stajduhar m.fl., 2000). 

6.2 Hantera den förändrade tillvaron 

Under andra temat hantera den förändrade tillvaron beskriver patienterna attityder de 

anser kan hjälpa dem för att kunna hantera tiden i isolering. Subtema; att ha positiv 

inställning som strategi för att hantera isoleringen. 

 Att ha positiv inställning som strategi för att hantera isoleringen 

Patienter menar att isolering i eget rum innebär eget utrymme vilket kan hjälpa dem att 

hantera isoleringen även om möjlighet till socialisering med andra individer begränsas. Eget 

rum vid isolering framfördes möjliggöra för privatliv i förhållande till vård på delat rum med 

andra patienter. Patienter antyder att det finns stunder där tystnad och avkoppling 

uppkommer av att isoleras i eget rum men även frihet från rutiner samtidigt som de inte 

riskerar att drabba andra individer om de själva bör på smitta (Barratt, Shaban, & Moyle, 

2010; Newton, Constable, & Senior, 2001; Ward, 2000). Vidare beskriver patienterna att 

isolering i eget enskilt rum innebär att besökare som kommer inte stör någon annan då mötet 

genomförs borta från andra människor (Ward, 2000).  

Patienter berättar om tacksamhet för att isoleras i eget rum vilket innebär eget utrymme i 

form av att inte behöva dela toalett med andra patienter som annars kan kännas vara 

pinsamt. De beskriver även att i isolering föredra att vara själva under vårdvistelse (Cohen 

m.fl., 2001; Guillemin m.fl., 2014). Att vara själv i eget rum beskrivs hjälpa med att stärka 

känslan av att situationen är något som behöver genomlevas, att en hanteringsstrategi kan 

vara att helt stänga av och bara genomleva isoleringen. Patienter menar också att tidigare 

erfarenheter av att vara ensam kan underlätta tiden i isolering där även religion kan utnyttjas 

som tröst genom att ha någon eller något att prata med (Campbell, 1999). Att vara sjuk kan 

innebära behov av få vara själv och söka hjälp endast då behov uppstår ”I am a person who if 

i’m not feeling good, would just as soon be left alone and crawl up in my own little corner and 

tough it out…if i have a need i know how to ask” (Cohen m.fl., 2001, s. 597). Patienter ser 

isoleringen i rum med försiktighetsåtgärder som ett skydd som inger känsla av säkerhet och 

lättnad för att undvika att personal och andra individer på avdelning smittas som närstående, 

besökare eller andra patienter (Guillemin m.fl., 2014). Att göra isoleringsrummet mer 

hemtrevligt betonar patienter kan underlätta vistelsen i rummet och minska psykisk 

isolering. Vidare berättar patienter att saker från det egna hemmet kan göra 

isoleringsrummet mer trevligt att vistas i samtidigt som dessa föremål kan vara viktiga för 

patienterna och fungera som ett stöd. Det kan räcka med något så litet som foton eller tavlor 

(Cohen m.fl., 2001; Newton m.fl., 2001).  

Isoleringen upplevs traumatisk men nödvändig där patienterna tar ansvar för att inte sprida 

vidare smittan.  
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Patienterna upplever även att användning av handskar och förkläden i isolering kan va 

nödvändig även om det i vissa situationer är en överdriven åtgärd. Patienterna menar att det 

måste vara allvarligt för att isoleringsåtgärder ska sättas in (Newton m.fl., 2001; Skyman, 

Sjöström, & Hellström, 2010).  

Patienterna anser daglig social interaktion och uppbyggnad av relationen till sjuksköterskor 

och övrig hälsa-och sjukvårdspersonal som viktig, detta för deras förmåga att kunna hantera 

tillvaron i isoleringen. Detta menar patienter kan ske utifrån små faktorer så som att höra 

eller se människor i korridoren utanför rummet (Webber m.fl., 2012; Campbell, 1999). 

Behovet av att ha någon i rummet beskriver patienter som något mer än bara någon att prata 

med ”but i truly don’t like being in a room like this, i like being with people…i do like the 

company…just someone else in the room (Barratt m.fl., 2010, s. 56)”. Detta menar 

patienterna gäller för kontakt utan att behöva kommunicera med någon men att någon 

annan finns i rummet. Patienter menar även att kommunikation från en telefon kan fungera 

som ett substitut för en annars begränsad kontakt, vilket möjliggör kontakt med världen 

utanför. Vidare beskriver de uppleva mindre ensamhet vid tillfällen där sjuksköterskor 

rutinmässigt ringer upp dem även om sjuksköterskorna inte fysiskt befinner sig i samma rum 

(Baratt m.fl., 2010; Stajduhar m.fl., 2000). 

Patienter med tidigare erfarenheter av skyddande isolering beskriver dessa erfarenheter vara 

en faktor till hjälp för att anpassa sig själva till att vara ensam i isoleringen, detta inkluderar 

även generella erfarenheter som exempelvis av att spendera tid ensam. Möjligheten att skriva 

och skicka brev upplevs kan hjälpa dem få möjlighet till att berätta vad de går igenom 

(Campbell, 1999, Cohen m.fl., 2001). Patienter i studie berättar att man spelar stor roll i att 

bryta känsla av enformighet som kan uppkomma, detta då måltider ses som aktivitet och 

stimulering. Detta beror på om måltiderna håller bra kvalité eftersom en dålig måltid annars 

leder till besvikelse hos patienterna (Ward, 2000). 

7 DISKUSSION  

Syftet med detta arbeta var att beskriva patienters upplevelser av att vara isolerade vid 

smittorisk. Koppling i diskussion gjordes till valt teoretiskt perspektiv, bakgrund samt 

tidigare forskning tillsammans med resultatet. I resultatet framkom flertal omständigheter 

för vad patienter upplever i isolering, både positivt och negativt samt upplevelser om vad som 

kan förvärra eller lindra tillvaron. Den främsta upplevelsen för vilken påverkar tillvaron 

beskrivs vara den minskade kontakten med omvärlden där patienterna lägger stor vikt på att 

ha tillgång till substitut för minskad kontakten med andra i rummet.  
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7.1 Resultatdiskussion 

Detta styrks av vad Eriksson (1994) beskriver för bemötande av lidande, där det krävs tillit 

och kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter för att klargöra behov och hitta 

lämpliga åtgärder till att uppfylla dessa i alla situationer där patienter är begränsade.  

Patienter i studier upplever av att vara behandlade annorlunda av personal i förhållande till 

övriga patienter där användande av skyddsutrustning och enkel rum påverkar hur andra ser 

på dem samt hur de ser på sig själva (Barratt, Shaban, & Moyle, 2010; Webber m.fl., 2012). 

Detta kan kopplas till vad Eriksson, (1994) beskriver där patienters välbefinnande kan ställas 

emot sjuksköterskors plikt för vårdande av andra patienter som riskerar att smittas. I dessa 

situationer kan sjuksköterskor behöva kompromissa smittoriskpatienters frihet för att 

säkerställa säkerhet för övriga patienter och personal.  Dock måste sjuksköterskor ha i åtanke 

för vad hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ställer för krav, att sjuksköterskor oberoende av 

vårdform kan se alla människor som lika värda och där den enskilda människans värdighet 

respekteras. Det finns behov av att utifrån vårdplanering och schemaläggning avsätta mer tid 

till sjuksköterskor att prata med patienterna vid inläggning, detta för att säkerställa att 

patienterna förstår varför de placeras i isolering och vad som kan förväntas under 

vårdvistelsen (Stajduhar m.fl., 2000; Ward, 2000).  

Patienter beskriver i studie att deras vårdsituation förändras, vissa får inte tillgång till samma 

kvalité av vården till följd av isoleringens begränsningar. Situationer finns där isoleringen 

leder till att patienter missar eller får sina behandlingar uppskjutna, även vårdaktiviteter 

utfördes inte till samma grad som innan isoleringen.  Situationer beskrivs också där fika, 

tidningar inte erbjöds och där personal undviker att gå in till patienterna. Även användning 

av utrustning målas upp som en faktor till att patienterna såg sig som smutsiga eller 

nervärderade (Newton, Constable, & Senior, 2001; Guillemin m.fl., 2014; Stajduhar m.fl., 

2014). För användning av utrustning finns problem i de situationer försiktighetsåtgärder 

eller hygien överdrivs vilket skapade konflikt mellan sjuksköterskorna men även patienternas 

syn på personalen. Det finns en oro hos sjuksköterskorna för att patienterna kan se dem som 

icke kompetenta om de inte överdrev hygien eller försiktighetsåtgärderna (Jackson m.fl., 

2014). Detta kan ses som ett bristande omdöme där hänsyn inte tas för patienters känslor 

kring situationen vilket leder till missförstånd. I International Council of Nurses (2014) 

etiska kod betonas vikten av att ha en helhetssyn för patienten som människa. Detta 

innefattar att ta vara på och erkänna patientens känslor för situationen.  

Eriksson (2014) menar att det kan krävas att sjuksköterskor har kunskap om hur bemötandet 

och behandling måste formas utifrån patientens unika behov, begär och problem för att i 

bästa möjliga mån bemöta dennes potentiella lidande. Detta stärks av tidigare forskning av 

isolering som visar på att psykiska åkommor är klart dokumenterade vilket stödjer 

förståelsen av att isolering kan ge upphov till ogynnsamma psykologiska effekter för 

patienten (Barratt, m.fl., 2011). Därför kan bättre kommunikation ge möjligheter till att mera 

noggrant se över för vad patienter behöver få information om och hur deras isolering bör 

utformas. Detta kunde kopplas till att patienter i studier beskriver om situationer där 

missförstånd uppstår om anledningen till isoleringen (Webber m.fl., 2012).  



 22  

Vid bristande information fanns risk att patienter inte får lika stora möjligheter till 

socialisering med andra patienter samt att detta inte utnyttjas, detta då patienterna inte har 

förståelse för isoleringens omfattning eller vetskap om de får lämna rummet eller inte 

(Barratt m.fl., 2010; Stajduhar m.fl., 2000). Även för sjuksköterskor är den bristande 

information ett problem, att extra arbetsuppgifter vid smitta leder till tidsbrist som innebär 

mindre tid till patienter och närstående att få den information de behövder. Att otillräcklig 

tid finns för dem att ta sig tid att gå igenom informationen med patienterna och närstående 

(Musau m.fl., 2015). Tidsbristen begränsar även sjuksköterskors tid och förmåga till att läsa 

av patienters behov, begär och problem vilket påverkar möjligheten till förståelse för det 

mänskliga lidandet och uppvisande av omsorg. Informationen spelar en viktig roll i 

maktbalansen mellan patienter och vårdare i vårdlidandet och möjliggör för uppbyggnaden 

av tillit mellan parterna samtidigt som patienter tillåts känna kontroll och överblick för sin 

situation (Cohen m.fl., 2001; Stajduhar m.fl., 2000). Detta kräver dock att personalen kan 

uppmärksamma patienterna för sjukdomslidandet där sjukdom eller sjukdomar påverkar 

patienterna. Vid vårdlidandet krävs uppmärksamhet för konsekvenserna insatta 

behandlingar kan ha samtidigt som fokus måste ges åt det potentiella livslidandet av att 

patient blir sjuk (Eriksson 1987, 1994). För sjuksköterskor kan därför finnas behov av att titta 

på hur utformningen av isoleringsåtgärderna kan ändras för att möjliggöra kontakt med 

andra patienter samtidigt som tillräcklig förhindring av smitta görs.  Att patienter vars 

hälsotillstånd ändå tillåter får tillgång till rum och aktivitet med andra. Detta för att försöka 

undvika att överdriva åtgärderna och istället få motsatt effekt på patients hälsa.  

Alternativ till lösningar för att tillgodose patienters behov kan kopplas till Erikssons (1987, 

1994) vårdlidande med fokus på tillfredsställelse av behov och engagemang i lidandets kamp. 

Behovet av tillräcklig information påverkar bemötandet av lidandet av sjuksköterskan och 

patienten. Det beskrivs att tillit och kommunikation krävs mellan parterna för att klargöra 

behov, och hitta lämpliga åtgärder även i situationer som vid isolering där patienterna är 

begränsade (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 2017:30). Att hitta mening med vården kan 

kopplas till att patienter som hamnat i isolering vid smittorisk kan finna förståelse för 

situationen. Här kan acceptans för konsekvenserna av att vara smittsam hjälpa dem se 

isoleringen som ett skydd för andra patienter, personal och närstående vilket kan vara till 

motivering för att patienterna ska orka genomlida behandling och sjukdom (Skyman, 

Sjöström, & Hellström, 2010). I studie Cohen m.fl., (2001) beskriver patienterna kunna 

motsäga sig kontakt med närstående, detta av rädsla för att smitta andra. Dock betonas att 

behov i dessa situationer fortfarande finns av stöd från närstående och där kontakten till 

personalen blir av ännu större vikt. I koppling till isolerings syfte att förhindra smitta 

beskrevs i tidigare forskning av Gammon, (1999) är tidigare erfarenhet eller erhållen 

information från personal en stor faktor för hur insättningen av isolering tas emot av 

patienterna. I koppling till Erikssons (1994) teori om vårdlidande kan patienter hitta mening 

med sitt lidande i form av att skydda andra från att drabbas. Det krävs att tillräcklig 

information ges för att patienterna ska förstå varför och hur vårdsituationen kan påverkas av 

behandlingen.  

Relationen till patienter kan hamna i konflikt med sjuksköterskors ansvar att förhindra 

smitta, detta då försiktighetsåtgärderna kan gå emot patienternas vilja (Cassidy, 2006).  
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Kommunikationen är en viktig del i relationen, där bra kommunikation kan hjälpa 

sjuksköterskor ge patienter möjlighet till att de blir delaktiga för viktig information om 

aktuell situation och öppnar upp för ett bättre samarbete (Hou m.fl., 2014); Juvé-Udina m.fl., 

2014). Det finns behov av alternativa kommunikationsformer i fall där patienter behöver 

isoleras, detta för att fullfölja kraven patientlagen (2014:821) ställer på sjuksköterskans 

ansvar att tillhandahålla tillräckligt med information gällande hälsotillstånd, 

undersökningar, vård och behandlingar som genomförs. I studie av Newton m.fl., (2001) 

beskriver patienter att möjligheten till att tillhandahålla personliga föremål så som tavlor kan 

hjälpa att minska deras negativa upplevelser av själva rummet och underlätta för deras 

vårdvistelse.  Apparater som substitut för minskad kommunikation med personal och 

besökare kan minska upplevelse av ensamhet och ge patienter möjlighet att fortsätta ha 

kontakt med omvärlden. Dessa med engagemang från patienters sida kan ge dem möjlighet 

att hitta lösningar till att minska påverkan av isoleringen, samtidigt som sjuksköterskor kan 

fortsätta kontakten med patienten exempelvis genom telefon. Exempel som kan minska 

upplevelse av isolering ses vara tillgång till telefon eller möjlighet till att ha en dörr på glänt 

för att se eller höra människor i korridoren utanför. Om tillgång till fönster, telefon eller 

öppen dörr finns kan rummet bli mer skydd än fängelse. Dessa alternativa lösningar kan 

tillgodose behovet av kontakt med andra och hjälpa patienterna hantera tiden i isoleringen 

bättre (Baratt m.fl., 2010, Ward, 2000). Detta skulle kan kopplas till vad Eriksson (2014) 

beskriver; att sjuksköterskan kan hjälpa patienter så att de hittar styrka och orkar fokusera 

på sina hälsoprocesser för att uppnå ett bättre mående. Behovet kvarstår att sjuksköterskor 

upprätthåller samarbete och stöttning med patienter även vid vårdform som isolering vilket 

kan kräva alternativa lösningar. Alternativ till att tillgodose patienters behov av mänsklig 

kontakt kan kopplas till det som beskrivs i hälso- och sjukvårdslag (2017:30) beskriver, att 

sjuksköterskor har ett ansvar för att patienten ska känna säkerhet i vården och få tillräcklig 

med information för aktuell behandling samt vara delaktig i omvårdnaden.  

Gällande besök i isolering finns koppling mellan patienters upplevelser av att de inte får 

tillgång till lika god kontakt (Guillemin m.fl., 2014), till det sjuksköterskor beskriver i studie 

av Musau, m.fl., (2015) där de observerar att närstående undviker ta kontakt. Framförallt är 

det den bristande informationen som leder till minskningen av besöken till patienterna, detta 

då det är svårt för de närstående att ge stöd om osäkerhet finns för anledningen till isolering 

och rädsla för försiktighetsåtgärderna som sätts in. Det uppmärksammas även att färre besök 

från närstående riskerar leda till att patienter upplever ensamhet eller försummelse som kan 

påverka deras hälsa (Musau m.fl., 2015). Detta kan kopplas till vad (Statens medicinsk-etiska 

råd.se, 2018a, 2018b) beskriver, att sjuksköterskor även i situationer där konflikter uppstår 

mellan deras ansvar att förhindra smitta och patienters egna åsikter uppmärksammar 

patienters autonomi och integritet. Att patienterna till största möjliga mån får sina åsikter 

och värderingar hörda och att dessa tas i akt vid planeringen av vården samtidigt som 

kompromiss kan behövas göras för patientens rätt för sin egen kropp. Här kan god 

kommunikation och tillräcklig information från sjuksköterskan hjälpa patienten hitta 

förståelse och acceptans för den vårdrelaterade isolering som behöver eller håller på att 

genomföras.  
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7.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till examenarbetet var en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ 

ansats och beskrivande design. Denna metod ansågs lämplig till att besvara valt syfte, detta 

eftersom syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vara isolerade. Friberg (2012a) 

framför att en kvalitativ ansats är lämplig att använda vid studier inriktade på beskrivningar 

av människors upplevelser av situationer eller händelser i livet. Vidare styrks användandet av 

metoden då Friberg beskriver att kvalitativa studier has som mål att öka förståelse samt 

omvandla teorier till praktiskt arbete inom omvårdnad. Valet av metoden styrks även av vad 

Polit & Beck (2016) framför, att kvalitativa studier lämpar sig att undersöka individuella 

perspektiv och erfarenheter. En svaghet med att använda kvalitativ metod är att studien inte 

blir lika bredd och information om population går förlorad jämfört med om en kvantitativ 

studie gjorts. Kvantitativt material hade möjliggjort för en breddare beskrivning men inte 

gått in lika djupt kring fenomenet som kvalitativt material. Sökning hade kunnat göras för 

artiklar innehållande både kvantitativ och kvalitativ metod där delar kunnat finnas till att 

besvara valt syfte och gett mer material för analysen (Evans, 2002). Polit och Beck (2016) 

betonar att kvalitativa metoder är bättre att använde i studier där personers upplevelser ska 

beskrivas och där kvantitativa metoder inte är tillräckligt fördjupande. Dock är alla 

människors upplevelser unika vilket innebär att resultaten som fås fram inte kan 

generaliseras. Detta då det alltid kommer finnas skillnader mellan hur patienter upplever 

särskilda situationer. Detta kan påverka för detta arbetes tillförlitlighet, då två kvalitativa 

forskares studier som studerar liknande förhållanden kan få olika resultat. En empirisk 

metod hade möjliggjort för sammanställning av nya data utifrån nya intervjuer med patienter 

som isolerats vid smittrisk, men på grund av tidsbristen i detta arbete har inte tid funnits för 

att söka om godkännande från en etisk nämnd, hitta patienter, transkribera och bearbeta 

intervjuerna.  I studien har 10 relevanta artiklar att analysera tagits fram, detta var det 

minsta antal artiklar en studie får innehålla för att försöka upprätthålla trovärdigheten för 

det resultat som sammanställts av analysen.  

Överförbarheten av studier innefattar huruvida studiernas resultat kan överföras till andra 

grupper eller under andra förhållanden. Utifrån kvalitativa studier vill en djupare förståelse 

fås fram som sedan kan användas och kopplas till andra liknande situationer (Polit & Beck, 

2016).  Vid användning av kvalitativa studier är det bra att ha i åtanke att dessa ofta är svåra 

att reproducera i och med deras individuella natur och olika metoder för att få fram resultat. 

Valet av kvalitativt material styrktes av att en mer djupgående analys bättre kunde svara på 

examensarbetets syfte, vidare motiverades valet av att studien blivit mer överförbar. För 

studiens trovärdighet har metod som valts och genomförts gjorts utifrån metodens kriterier, 

detta i ett försök att undvika förvrängning eller felaktigt resultat (CODEX, 2016). För att höja 

överförbarheten hos studier behövs detaljerna kring studierna noggrant beskrivas för att 

läsaren ska kunna förstå och följa metod och analys. Detta examensarbete har tydligt 

beskrivna inklusions-och exklusionskriterier där även genomgång görs av det perspektiv som 

arbetet utgår ifrån. Detta arbete fokuserade på patienters upplevelser av att vara isolerade vid 

smittorisk men kan även överföras till andra situationer då patienter känner sig isolerade. 

Detta kan vara andra avdelningar med personalbrist där även icke isolerade patienter inte får 

samma möjlighet till kontakt, eller patienter i hem och äldreboenden.  
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Vidare finns möjlighet att överföra denna studie för framtida studier med fokus på enbart 

äldre eller medelålders människors upplevelser för att mer djupgående studera hur ålder 

påverkas upplevelse av isolering. Användningen av flertal studier med liknande slutsatser 

gjorde att dessa lättare kunnat kopplas ihop samtidigt som förståelse för upplevelserna ökat 

där resultatet blivit mer trovärdigt. 

Tre databaser användes vid sökande av artiklar- Cinahl PLUS, PubMed samt Discovery, 

utifrån dessa gavs ett omfattande utbud av artiklar där sökning kunde göras för att få fram 

aktuell forskning. Att använda tre databaser innebär dock att artiklar som potentiellt kunnat 

besvara syftet bortfallit. Valet av sökord gjordes med mål att få fram artiklar relevanta till att 

besvara valt syfte, dessa inkluderade patient, isolation, experience mm. En svaghet med att 

använda engelska artiklar var att artiklarna behövde översättas, vid översättning kan alltid 

ord och meningar översättas felaktigt och riskera ge en felaktig bild av examensarbetets 

resultat. Artiklar publicerade mellan 1993–2016 har inkluderats så att analys kunnat hållas 

till relevant och aktuell forskning. Årtalsökning med inkludering av artikel från 1999 och 

1993 motiverades utifrån svårighet att hitta tillräckligt med material för att besvara 

examensarbetets syfte. Motivering gjordes utifrån att vårdrelaterad isolering vid läsning av 

artiklarna inte genomgått större förändring samt att åsikterna från äldre artiklar fortfarande 

kunde likställas med åsikter från mer moderna artiklar. Dock är en svaghet att resultatet 

därmed inte fåtts fram genom endast fokus på aktuell forskning. De tio artiklar som ficks 

fram ansågs omfattande nog för att kunna besvara examenarbetets syfte, detta då artiklarna 

hade liknande slutsatser. Dessa kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) mall med förslag 

på frågor för att se om artiklarna innehöll viktiga kriterier, se Bilaga C. Mallen följde ett 

noggrant beskrivet poängsystem för att underlätta för läsaren att följa med i 

bedömningsprocessen. Ingen av artiklarna uppfyllda alla kriterier men ingen artikel 

bedömdes fått låg poäng. Artiklarna med medel och hög ansågs vara av tillräcklig kvalité för 

att användas i examensarbetet och besvara syftet. Utifrån vad Polit & Beck (2016) framför, 

ökar tillförlitligheten av ett resultat utifrån antalet studier som inkluderats. Hade fler artiklar 

kunnat hittas hade examenarbetets resultat blivit mer tillförlitligt.  

Vid val av litteratur finns alltid risk att egna förutfattade åsikter kring valt ämne kan påverka 

för vilket material som väljs ut och analyseras som kunnat stärkt förutsatta åsikter eller 

förkunskaper (Friberg, 2012a). Den beskrivande syntesen möjliggjorde för att försöka 

minimera tolkning men att numeriska data inte tagits med i form av population eller andra 

detaljer kring artiklarnas metoder, fokus har istället legat på de upplevelser som resultaten i 

artiklarna kunnat visa på. Utifrån användningen av beskrivande syntes har arbetets 

trovärdighet riskerats utifrån att subjektiva val gjorts för vilka nyckelfynd som togs med och 

hur dessa utformades examensarbetets resultat. Hade tolkande syntes istället använts hade 

detta istället gett upphov till svårigheter för att skilja på om sammanfattning utgått exakt från 

vad artiklarna visat på eller om sammanfattningen förvrängts av åsikter eller perspektiv från 

granskaren, och vidare riskerat göra resultatet otydligt (Evans, 2002). En svaghet med detta 

examensarbete är att endast tio kvalitativa artiklar använts vid sammanställning av resultatet 

vilket kunnat påverka överförbarheten för att applicera sammanställda resultatet i andra 

grupper och liknande sammanhang. Artiklarna som användes har inte varit grundade endast 

i Sverige utan genomförts i andra länder så som USA, Kanada, Nya Zeeland, England och 

Schweiz.  
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Trovärdigheten av resultatet ökade då detta arbete utförts noggrant efter vald metod för 

analys där egna försök gjorts för att minimera hur egna värderingar påverkat 

sammanställningen av resultatet. Då även datainsamling och analys noggrant beskrevs, 

upplevdes tillförlitligheten av detta examensarbetet ha ökat. Detta gjordes med målet att 

arbetet skulle bli möjligt att upprepas och där liknande resultat då ska fås fram (Polit och 

Beck, 2016). Genom användning av APA-modellen för referenser har detta resulterat i att 

förhoppningsvis underlätta för läsaren att få förståelse för använt material och referensers 

originalkällor (Mälardalens högskola, bibliotek, 2009). Att vara ensam författare kan ses som 

en svaghet då möjlighet till reflektion, diskussion och analys försvårades då ingen medpart 

funnits att utföra dessa steg med. Detta kan ha lett till större risk för att författarens egna 

värderingar påverkat urvalet av artiklar samt sammanställningen av resultatet. Även 

giltigheten av arbetets resultat kan ha minskat, detta då större risk funnits att felaktiga 

nyckelfynd valts ut för att sammanställa resultat. Vid analysen av nyckelfynd har metoden 

möjliggjort noggrann granskning samt bidragit till att sammanställningen av teman och 

subteman kunnat besvara examensarbetets syfte och minska risken att dessa gått in på andra 

områden.   

 

Kvalitativa artiklar bedömdes även kunna öka giltigheten, sanningshalten av 

examensarbetets resultat. Detta för att försöka säkerställa att det som beskrivits är det som 

skulle beskrivas utifrån syftet. Att resultatet som fås fram beskriver vad som är typiskt för det 

som studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Exklussionkriterier stärkte 

giltigheten, artiklar som gick på andra områden så som isolering vid psykisk sjukdom valdes 

bort. Inklusionskriterierna hjälpte säkerställa att artiklarna som valdes handlade om valt 

intresseområde med rätt inriktning om patienters upplevelse om att vara isolerade. Att skriva 

självständigt kan ses som en svaghet som minskat resultatets giltighet av arbetets resultat 

kan ha minskat, detta då större risk funnits att felaktiga nyckelfynd valts ut för att 

sammanställa resultat. Att nyckelfynden utgår från patienter bedömdes ge ett lämpligt urval 

för att kunna sammanställa ett giltigt resultat. Detta för att undvika att sjuksköterskors och 

annan vårdpersonals åsikter om patienters upplevelser skulle komma med vid analys.  

7.3 Etikdiskussion 

Vid val av artiklarna togs försiktighetsåtger i syfte att försöka hålla egna förutfattade 

meningar till det minsta möjliga, vilka annars kunnat innebära att resultatet påverkats och 

minskat arbetets trovärdighet.  Den beskrivande syntesen innebar att resultatet blivit mer 

troligt för att följa det som valda artiklar framfört, detta innebar att försök gjorts för att 

upprätthålla minimal tolkning som annars kunnat resultera i att resultatet kommit längre 

bort från vad originalkällorna framfört (Evans, 2002). Genom att analysen försökts 

genomföras på ett objektivt och uppriktigt sätt där reflektion gjorts under arbetets gång, har 

risken för att egna antaganden eller förutfattade meningar skulle påverkat resultatet försökts 

minimeras (Polit och Beck, 2012).  
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Genom användning av noggrann översättning av engelska nyckelfynd utifrån svensk-engelsk 

ordbok samt sökning av synonymer som annars varit svåra att förstå har det eftersträvats att 

minska osäkerheten och försökt undvika att dessas grundläggande betydelser inte förvrängts 

eller missförståtts. I arbetet har det ansträngts för att försöka undvika att material från 

forskare plagierats eller att fabricering av data utan källa eller stöd gjorts (Codex, 2016). 

Utifrån noggrannhet har ansträngning gjorts för att arbetet ska ha uppehållit god kvalité och 

utgått från moralisk accepterad metod som Evans samtidigt som tydlig dokumentation för 

metod, analys och sammanställning av resultat upprätthållits. Utifrån forskningsetiken har 

resultat som framförts försökts undvikas ha blivit fabricerat, förfalskat, plagierat och där den 

data och resultat som presenterats ansträngts för att ha varit riktig, korrekt och inte 

ohederligt påverkat utifrån mina eller andras åsikter. Sammanställningen av resultatet i detta 

examensarbete har försökts av författaren att hållas så tydligt som möjligt och noggrant 

utifrån vald analys som använts för sammanställning av resultatet (Codex, 2015).  

8 SLUTSATS 

Isolering vid smittorisk kan resultera i ett lidande för patienten och där stor vikt läggs på 

omgivning, social kommunikation samt information för patients möjlighet att kunna hantera 

tillvaron. Isolering kan för patienter vara något positivt, detta i form av eget utrymme, skydd, 

mindre störande av andra patienter samt möjlighet till fokus på dem själv. Isolering kan även 

ha en negativ påverkan där patienter i isolering upplever sig instängda eller begränsande. 

Vidare tillbringar sjuksköterskor mindre tid inne hos dem och patienterna riskerar att deras 

behandling blir försenad eller uppskjuten. Det uppmärksammas att upprätthållande av 

kommunikation eller substitut i form av telefon eller öppen dörr minskar patienters negativa 

upplevelser av att vara separerade från omvärlden. Om tillräcklig förståelse hos 

sjuksköterskor finns för smittorisken och lindring av patienters lidande, finns förhoppning 

att sjuksköterskor ska tänka på att använda lindrande åtgärder, kommunikation eller 

substitut när möjlighet finns. Även sjuksköterskan och deras bemötande gentemot patienten 

är ett ämne som upprepande gånger kommer upp där patienter upplever sig vara 

annorlunda.  I situationer där information inte finns i tillräcklig mån uppstår förvirring och 

missförstånd hos patienterna. Bristande information är något som inte bara påverkar 

patienterna själva utan även deras närstående då den otillräckliga informationen ger upphov 

till rädsla hos de närstående som väljer att inte besöka patienterna. Vi som sjuksköterskor 

bör se över vilka möjligheter som finns till att ge patienter i isolering ett substitut till 

kommunikation. Det finns även behov av att förbättra rutiner för att ge ut tydligare 

information för vad patienter och närstående kan förvänta sig vid denna vårdform. Om 

information är tillgänglig direkt när beslut om isolering tas kan missförstånd undvikas. Det 

finns rum till att implementera tydligare riktlinjer och signaler för att tydliggöra vilka 

patienter som behöver isoleras och till vilken grad, detta så att rätt patient får rätt 

behandling. Även behov av samtal mellan ansvarig personal finns, detta i syfte att undvika 
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insättning av onödiga försiktighetsåtgärder som tar av personals tid vilken annars kan 

utnyttjas till att vara med patienterna.   

8.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till framtida studier kan vara att mer fokus läggs för hur kultur, etnicitet, ålder, 

genus kan påverka patienters upplevelser av att isoleras vid smittorisk. Det finns utrymme 

för att forska mer kring hur specifika sjukdomar som leder till isolering upplevs och om dessa 

påverkar upplevelserna av isoleringen. Det finns utrymme för att i framtiden se över hur 

rutiner och hjälpmedel kan tillämpas för att minska negativa effekter av isolering. Mer 

forskning om specifikt närståendes upplevelser av att anhörig sätts i isolering skulle kunna 

öka sjuksköterskors förståelse för hur närstående påverkas. Detta skulle kunna hjälpa 

sjuksköterskor hitta vägar att på bästa sätt bemöta såväl patienter som deras närstående i 

vården. Detta kan vara till hjälp då närstående kan stötta patienter samt att bättre 

bemötande förhoppningsvis kan leda till att underlätta för närståendes besök. Mycket av den 

information som framkom om närståendes upplevelser under materialsökningen var från 

sekundära källor, hur patienter eller personal upplever att närstående påverkas men inte 

beskrivelser direkt från närstående själva. Det finns även utrymme för att se över rutiner på 

olika avdelningar och om möjlighet finns att tydligare information kan ges ut för hur 

isolering ska gå tillväga. Genom att se över rutiner kan förhoppningsvis jämförelse göras för 

att se på vilka avdelningar genomförande av isolering fungerar bättre. Genom forskning för 

vilka avdelningar som genomför vårdformen bättre finns möjlighet till att se över hur 

rutinerna på avdelningarna skiljer sig. Detta för att se om planering möjliggörs så att 

tillräcklig tid sätts in för personal att samtala med patienter och deras närstående.  



 29  

REFERENSLISTA  

Axellson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (red:er), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- sjukvård (s. 203-231). Lund: 

Studentlitteratur. 

Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, W. (2010). Behind barriers: patient's perceptions of source 

isolation for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Australian 

Journal Of Advanced Nursing, 28(2), 53-59. Hämtad från CINAHL.  

Barratt, R. L., Shaban, R., & Moyle, W. (2011). Patient experience of source isolation: Lessons 

for clinical practice. Contemporary Nurse: A Journal For The Australian Nursing 

Profession, 39(2), 180-193. doi-org.ep.bib.mdh.se/10.5172/conu.2011.39.2.180 

Bissett, L. (2005). Infection control. Controlling the risk of MRSA infection: screening and 

isolating patients. British Journal Of Nursing, 14(7), 386-390. doi-

org.ep.bib.mdh.se/10.12968/bjon.2005.14.7.17944 

Bükki, J., Klein, J., But, L., Montag, T., Wenchel, H. M., Voltz, R. m.fl., (2013). Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA) management in palliative care units and 

hospices in Germany: A nationwide survey on patient isolation policies and quality 

of life. Palliative Medicine, 27(1), 84-90. doi:10.1177/0269216311425709 

Campbell, T. (1999). Feelings of oncology patients about being nursed in protective isolation 

as a consequence of cancer chemotherapy treatment. Journal Of Advanced Nursing, 

30(2), 439-447. doi:10.1046/j.1365-2648.1999. 01099.x 

Cassidy, I. (2006). Student nurses’ experience of caring for infectious patients in source 

isolation. A hermeneutic phenomenological study. Journal Of Clinical Nursing, 

15(10), 1247-1256. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01404.x. 

Cava, M., Fay, K., Beanlands, H., McCay, E., & Wignall, R. (2005). The experience of 

quarantine for individuals affected by SARS in Toronto. Public Health Nursing, 

22(5), 398-406. doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1111/j.0737-1209.2005.220504.x 

Codex (2015) Oredlighet i forskning. Hämtad den 29 oktober, 2015, från: 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml   

 

Codex (2016). Oredlighet i forskning. Uppsala: Codex. Hämtad den 9 November, 2016, från:  

http://codex.vr.se/etik6.shtml 

Cohen, M.Z., Ley, C. & Tarzia, A.J. (2001). Isolation in blood and marrow transplan- tation. 

Western Journal of Nursing Research, 23(6), 592-609. Hämtad från CINAHL. 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
http://codex.vr.se/etik6.shtml


 30  

Eriksson, K (2014). Vårdprocessen. Liber utbildning.  

Eriksson, K (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell.  

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber utbildning. 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretative data synthesis of processed data. 

Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), s. 22–26. Hämtad 20 november, 

2016, från http://www.ajan.com.au/Vol20/vol20.2-4.pdf  

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. 

Friberg, F(2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg(Red), Dags för uppsats(s121-132). Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.) Dags för uppsats (s 133–

143): vägledning för litteraturbaserade examensarbete. Lund: Studentlitteratur.  

Gammon, J. (1999). The psychological consequences of source isolation: a review of the 

literature. Journal Of Clinical Nursing, 8(1), 13-21. doi:10.1046/j.1365-2702.1999. 

00201.x  

Gilmartin, H. M., Grota, P. G., & Sousa, K. (2013). Isolation: A Concept Analysis. Nursing 

Forum, 48(1), 54-60. doi:10.1111/nuf.12001  

Gould, D. (2009a). Effective strategies for prevention and control of Gram-negative 

infections. Nursing Standard, 23(48), 42–46. doi: 

10.7748/ns2009.08.23.48.42.c7204 

Gould, D. (2009b). Isolation precautions to prevent the spread of contagious diseases. 

Nursing Standard, 23(22), 47–55. Hämtad den 17 september 2016 från: doi: 

10.7748/ns2009.02.23.22.47.c6778 

Gould, D., & Drey, N. (2013). Student nurses' experiences of infection prevention and control 

during clinical placements. American Journal Of Infection Control, 41(9), 760–763. 

Hämtad 17 september, 2016, från doi:10.1016/j.ajic.2013.01.025 

Guillemin, I., Marrel, A., Lambert, Beriot-Mathiot A, Doucet C, Kazoglou O. m.fl., (2014). 

Patients' experience and perception of hospital-treated Clostridium difficile 

infections: a qualitative study. 7(1), 97–105. doi:10,1007/s40271-013-0043-y   

Guillemin, I., Marrel, A., Beriot-Mathiot, A., Doucet, C., Kazoglou, O., Luxemburger, C. m.fl., 

(2015). How do Clostridium difficile infections affect nurses' everyday hospital work: 

http://www.ajan.com.au/Vol20/vol20.2-4.pdf


 31  

A qualitative study. International Journal Of Nursing Practice, 2138–45. 

doi:10,1111/ijn.12 166 

Hou, Y., Zhao, A., Feng, Y., Cui, X., Wang, L., & Wang, L. (2014). Nurses' knogleder and 

attityders on Comfort nosring Care for hospitaliserad patients. International 

Journal Of Nursing Practice, 20(6), 573–578. doi:10,1111/ijn.12 200 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Hämtad 15 februari från: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

Jackson, C., Lowton, K., & Griffiths, P. (2014). Infection prevention as ''a show'': A qualitative 

study of nurses' infection prevention behaviours. International Journal Of Nursing 

Studies, 51(3), 400–408. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.07.002  

Juvé-Udina, M., Pérez, E. Z., Padrés, N. F., Samartino, M. G., García, M. R., Creus, M. C. 

m.fl., (2014). Basic Nursing Care: Retrospective Evaluation of Communication and 

Psychosocial Interventions Documented by Nurses in the Acute Care Setting. 

Journal Of Nursing Scholarship, 46(1), 65–72. doi:10,1111/jnu.12 062  

Koh, Y., Hegney, D., & Drury, V. (2012). Nurses' perceptions of risk from emerging 

respiratory infectious diseases: A Singapore study. International Journal Of Nursing 

Practice, 18(2), 195–204. doi:10,1111/j.1440-172X.2012, 02018.x 

Landers, T., McWalters, J., Behta, M., Bufe, G., Ross, B., Vawdrey, D. m.fl., (2010). Terms 

used for isolation practices by nurses at an academic medical center. Journal Of 

Advanced Nursing, 66(10), 2309–2319. doi:10,1111/j.1365–2648,2010, 05398.x 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 

(2:a uppl.); (s. 187-201). Lund: Studentlitteratur AB.  

McMahon, M. A., & Christopher, K. A. (2011). Toward a Mid-Range Theory of Nursing 

Presence. Nursing Forum, 46(2), 71-82. doi:10.1111/j.1744-6198.2011. 00215.x 

Musau, J., Baumann, A., Kolotylo, C., O'Shea, T., & Bialachowski, A. (2015). Infectious 

disease outbreaks and increased complexity of care. International Nursing Review, 

62(3), 404–411. doi:10,1111/inr.12 188   

Mälardalens högskola, bibliotek. (2009). APA documentation. Hämtad 15 december, 2017, 

från mdh.se/bibliotek/sok/databaser/referenser   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30


 32  

Newton, J., Constable, D., & Senior, V. (2001). Patients' perceptions of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus and source isolation: a qualitative analysis of source-isolated 

patients. Journal Of Hospital Infection, 48(4), 275–280. Hämtad från CINAHL.  

Patientlag (SFS 2014:821). Hämtad 19 november, 2017, från Sveriges riksdag, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 16 november, 2017, från 

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-

sjukskoterskor/  

Seibert, D. J., Gabel Speroni, K., Kyeung Mi, O., DeVoe, M. C., & Jacobsen, K. H. (2014). 

Preventing transmission of MRSA: A qualitative study of health care workers' 

attitudes and suggestions. American Journal Of Infection Control, 42(4), 405–411. 

doi:10.1016/j.ajic2013.10.O08  

Skyman, E., Sjöström, H., & Hellström, L. (2010). Patients' experiences of being infected with 

MRSA at a hospital and subsequently source isolated. Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 24(1), 101–107. doi:10,1111/j.1471–6712,2009, 00692.x 

Smittskyddslagen (2004:168). Hämtad 1 november, 2018, från Sveriges Riksdag, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-

168/?bet=2004:168  

Socialstyrelsen (2018a). Patient. Hämtad 15 februari, 2018, från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fT

erm=patient  

Socialstyrelsen (2018b). Närstående. Hämtad 15 februari, 2018, från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=272  

Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 16 

november, 2017, från: http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-

content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf  

Statens medicinsk-etiska råd.  Integritet. Hämtad 20 april, 2018, från 

http://www.smer.se/etik/integritet/  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168/?bet=2004:168
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168/?bet=2004:168
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168/?bet=2004:168
http://termbank.socialstyrelsen.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=patient
http://termbank.socialstyrelsen.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=patient
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=272
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf
http://www.smer.se/etik/integritet/


 33  

Statens medicinsk-etiska råd.  Autonomi. Hämtad 20, 2018, från 

http://www.smer.se/etik/autonomi/  

Stajduhar, KI., Neithercut, J., Chu, E., Pham, P., Rohde, J., Sicotte, A. & Young, K. (2000). 

Thyroid cancer: patients' experiences of receiving iodine-131 therapy. Oncology 

Nursing Forum, 27(8), 1213–8. Hämtad från CINAHL. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 19 februari, 2018, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-

for-legitimerad-sjukskoterska/  

Vetenskaprådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 10 februari, 2018, från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Ransjö, U., & Edstedt, G. (2018a). Hygien, infektioner och smittspridning. Vårdhandboken. 

Hämtad 14 februari, 2018, från: http://www.vardhandboken.se/Texter/Smitta-och-

smittspridning/Vardrutiner/  

Ransjö, U., & Greitz, Y. (2018b). Infektionskänsliga patienter. Vårdhandboken. Hämtad 14 

februari, 2018, från http://www.vardhandboken.se/Texter/Infektionskansliga-

patienter/Oversikt/  

Ward, D. (2000). Clinical. Infection control: reducing the psychological effects of isolation. 

British Journal Of Nursing, 9(3), 162–170. Hämtad från CINAHL  

Webber, C. (2008). Infectious dis-EASE. Update on methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA). Urologic Nursing, 28(2), 143–145. Hämtad från PubMed. 

Webber, K. L., Macpherson, S., Meagher, A., Hutchinson, S., & Lewis, B. (2012). The impact 

of strict isolation on MRSA positive patients: an action-based study undertaken in a 

rehabilitation center. RehabilitNursing, 37(1), 43–50. doi:10,1002/RNJ.00007 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.       

Östlundh, L., (2012). Informationssökning. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 55–79). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

http://www.smer.se/etik/autonomi/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Smitta-och-smittspridning/Vardrutiner/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Smitta-och-smittspridning/Vardrutiner/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Infektionskansliga-patienter/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Infektionskansliga-patienter/Oversikt/


 34  

 

 

 

 

 



 1  

BILAGA A: SÖKMATRIS 

titel Författ
are 

Tidskrift Syfte Metod Resultat 

The 
experience 
of 
quarantine 
for 
individuals 
affected by 
SARS in 
Toronto. 
Public 
Health  

Cava, M., 
Fay, K., 
Beanland
s, H., 
McCay, 
E., & 
Wignall, 
R. 

2005. Nursing, 
22(5), 398–
406. 

Att beskriva 
upplevelser att 
vårdas i 
hemkarantän 
under sars 
utbrottet i Toronto 
2003. 

Beskrivande 
kvalitativ 
design via 
intervjuer av 
utvalda 
deltagare som 
mötte 
studiens 
kriterier, dessa 
valdes ut via 
slumpmässigt 
urval. 

För 
upplevelserna 
utav karantän 
och isolering 
kunde dessa 
kopplas till 4 
teman; livet 
innan karantän, 
att få reda på 
sjukdom, att 
vara i karantän 
samt livet efter 
karantän. Tre 
subteman 
kunde ses; 
osäkerhet, 
isolering och 
hantering. 

Patients’ 
experience 
and 
perception 
of hospital-
treated 
clostridium 
difficile 
infections: 
a 
qualitative 
study 

Guillemin
, I., 
Marrel, 
A., 
Lambert, 
J 

2014. The 
Patient - 
Patient-
Centered 
Outcomes 
Research. 
March, 
Volume 7, 
Issue 1, pp 97– 

Patienters 
upplevelser och 
uppfattning av 
sjukhus behandlad 
Clostridium difficile 
infektioner. 

Semistrukture
rande 
intervjuer med 
12 
amerikanska 
och 12 franska 
patienter, här 
användes en 
intervjuguide 
som utvecklats 
från 
grunderna av 
en 
litteraturövers
ikt. 

Patienters 
känslomässiga 
nöd till följd av 
sjukdom 
förvärrades vid 
inläggning på 
sjukhus, 
känslor som 
ensamhet och 
osäkerhet vid 
placering i 
isolering. 
Kontakt-
försiktighetsåtg
ärder och 
isoleringen i sig 
kunde för 
patienterna 
liknas vid 
fysiska och 
känslosamma 
barriärer. Även 
här kopplades 
upplevelserna 
till livet innan 
sjukdom, 
sjukhusvistelse
n och livet 
efter.  
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Behind 
barriers: 
patient's 
perception
s of source 
isolation 
for 
Methicillin-
resistant 
Staphyloco
ccus 
aureus 
(MRSA).  

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

2010. 
Australian 
Journal Of 
Advanced 
Nursing, 28(2), 
53–59. 

Att undersöka 
levda erfarenheter 
utav patienter 
inom MRSA 
isolering i akut 
vårdsjukhus i nya 
Zealand.  

tolkande 
fenomenologi, 
10 patienter 
inom isolering 
för MRSA 
valdes ut 
vartefter 
semistrukturer
ade intervjuer 
gjordes. Här 
användes en 
trattintervjute
knik.  

De flesta av 
patienterna såg 
i stort sett 
isolering 
upplevelsen 
som negativ 
men att 
positiva 
aspekter fanns 
att hämta. 
Teman som 
uppkom var ” 
att vara MRSA 
positiv”, ” vara 
med andra”, 
”leva inom fyra 
väggar”, den 
centrala 
karakterisering 
utav 
patienternas 
upplevelser 
kunde 
beskrivas som ” 
bakom 
barriärer” 

The impact 
of strict 
isolation 
on MRSA 
positive 
patients: 
an action-
based 
study 
undertake
n in a 
rehabilitati
on center.  

Webber, 
K. L., 
Macpher
son, S., 
Meagher, 
A., 
Hutchins
on, S., & 
Lewis, B. 

2012. 
Rehabilitation 
Nursing, 37(1), 
43–50. 

Att bättre förstå 
slutna 
rehabiliteringspati
enter med MRSA 
och deras 
upplevelser av 
strikt isolering. 

9 patienter 
(alla utom en 
kvinna var 
mellan 50–70 
och kvinnan 
över 30) 
intervjuades, 4 
av dessa 
deltog i en 
uppföljnings 
fokusgrupp. 
Summering 
utav 
patientdata 
gjordes under 
två 
interprofessio
nella 
personalfokus 
grupper där 
data 
integrerades 
till åtta 
handlingsplan
er. 

Teman som 
uppkom var 
kopplade till 
sjukdomen i 
sig, livet innan 
samt efter 
isolering och 
själva 
isoleringen; 
MRSA är ett 
obehag, MRSA 
är inte 
allvarligt, 
negativa 
känslor ofta 
resultat utav 
att ha MRSA 
och bli isolerad, 
strikta 
isolerings 
policys är 
orättvisa samt 
ologiska, det är 
inte upp till mig 
att utbilda 
personer om 



 3  

MRSA. Även 
teman kring 
utbildning för 
sjukdom till 
andra än bara 
smittade och 
tema kring att 
försvinner efter 
vårdtiden 
uppkom.  

Patients' 
perception
s of 
methicillin-
resistant 
Staphyloco
ccus 
aureus and 
source 
isolation: a 
qualitative 
analysis of 
source-
isolated 
patients.  

Newton, 
J., 
Constabl
e, D., & 
Senior, V. 

2001. Journal 
Of Hospital 
Infection, 
48(4), 275–
280. 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av 
MRSA och source 
isolation. 

19 individer; 
varav 12 
kvinnor och 
sju män med 
åldrarna 44–
87 som 
smittats av 
MRSA och 
placerats i 
source 
isolation 
intervjuades. 
Intervjuerna 
var 
semistrukturer
ade och 
spelades in för 
att sedan 
transkriberas. 

Utifrån 
intervjuerna 
uppkom flertal 
teman; orsak 
till MRSA, 
styrbarhet utav 
MRSA, 
konsekvenser 
utav MRSA, 
uppfattning av 
isolering och 
barriär 
vårdande, 
inverkan utav 
isolering. 

Clinical. 
Infection 
control: 
reducing 
the 
psychologi
cal effects 
of 
isolation.  

Ward, D  2000. British 
Journal Of 
Nursing, 9(3), 
162–170. 

Att studera för 
psykologiska 
effekter utav 
isolering för 
infektion och för 
vilka handlingar 
utav personal som 
kan förebygga eller 
minska dessa 
effekter. 

Fem patienter 
fick 
genomföra 
ljudinspelade 
intervjuer, 
dessa var 
sedan 
transkriberade 
och 
analyserade 
för att få fram 
teman 

Utifrån 
analysering av 
intervjuerna 
kunde 4 teman 
urskiljas; 
”being shut in, 
”coping with 
the 
experience”, 
”being alone”, 
”maintaining 
contact with 
the outside 
world” 

Feelings of 
oncology 
patients 
about 
being 
nursed in 
protective 
isolation as 
a 

Campbell
, T 

1999. Journal 
Of Advanced 
Nursing, 30(2), 
439–447. 

Att undersöka för 
känslor hos 
onkologipatienter 
som vårdas i 
skyddande 
isolering följande 
hög dos 
kemoterapi. 

fem patienter 
intervjuades 
om sina 
upplevelser av 
isolering, 
utifrån 
patientdata 
samlades 
materiella 

Utifrån 
patientdata 
framkallades 4 
teman för just 
upplevelser av 
skyddande 
isolering; 
stängas inne, 
hantera 
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consequen
ce of 
cancer 
chemother
apy 
treatment. 
Journal Of 
Advanced 
Nursing, 
30(2), 439–
447.  

koder in vilka 
reflektera 
kärnan av den 
insamlade 
data. Med 
koderna 
framkallades 
sedan fyra 
teman. 

erfarenheten, 
vara ensam 
samt 
upprätthålla 
kontakt med 
världen 
utanför. 

Isolation in 
blood and 
marrow 
transplan- 
tation.  

Cohen, 
M.Z., Ley, 
C. & 
Tarzia, 
A.J. 

(2001). 
Western 
Journal of 
Nursing 
Research, 
23(6), 592-
609. 

Att undersöka 
uppfattning hos 
patienters som   
genomgått en 
autolog 
benmärgstransplan
tation. 

En 
fenomenologis
k studie där 20 
patienter 
intervjuades 
med 
användande 
av både 
beskrivande 
och tolkande 
fenomen. 
Utifrån 
patientdata 
sammanställd
es tre stora 
teman upp. 

Patienter 
upplevde att 
fysisk isolering 
till följd av 
behandling 
även ledde till 
känslomässig 
isolering. 
Patienter 
beskrev sig 
uppleva att 
familj och 
vänner 
behövde större 
hjälp till att 
hitta vägar att 
kunna ge 
effektivt stöd. 

Thyroid 
cancer: 
patients' 
experience
s of 
receiving 
iodine-131 
therapy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stajduhar
, KI., 
Neitherc
ut, J., 
Chu, E., 
Pham, P., 
Rohde, J., 
Sicotte, 
A. & 
Young, K. 

(2000). 
Oncology 
Nursing 
Forum, 27(8), 
1213-8 

Att förbättra 
förståelse kring 
upplevelser och 
utbildningsbehov 
hos patienter som 
får ta emot jod.131 
terapi för 
sköldkörtelcancer.  

Studien 
utnyttjade en 
icke 
kategoriserad 
kvalitativ 
forskningsmet
odik där 27 
patienter 
intervjuades 
via telefon. de 
transkriberade 
intervjuerna 
analyserades 
sedan utefter 
en kvalitativ 
tematisk 
analys där fyra 
stora teman 
framställdes. 

Fyra stora 
teman för 
patienters 
upplevelser 
kunde 
framkallas; att 
”erkänna 
totaliteten av 
cancerupplevel
sen”, ”vara 
isolerad”, 
”erkänna 
totalitet av 
behandling” 
samt 
”förståelse för 
barriärer till 
behandling”. 
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Patients' 
experience
s of being 
infected 
with MRSA 
at a 
hospital 
and 
subsequen
tly source 
isolated.  
 

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

2010. 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences, 
24(1), 101–
107. 
doi:10,1111/j.
1471–
6712,2009, 
00692.x 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av att 
bli infekterad e av 
MRSA på ett 
sjukhus och senare 
”source isolated”. 

Intervjuer var 
byggda efter 
kvalitativ 
forskning, här 
valdes 6 
patienter ut, 
varav 4 män 
och två 
kvinnor med 
åldrarna 35–
76. 
Intersubjektiv 
analys gjordes 
av 
patientdata. 

Isolering 
beskrevs som 
traumatisk 
men 
accepterad 
utefter 
patienters 
ansvarstagande 
men att deras 
rehabilitering 
på grund av sin 
situation där 
informationsbri
st kändes av. 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS  

Databas 
 

Sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Urval 

CINAHL plus “Consequences of 
contact isolation”, 
“Patient” 

7 ”Peer Review”, ”Full 
Text”, ”Research 
Article”, 1999–2016 

Campbell, T. (1999). Feelings of 
oncology patients about being 
nursed in protective isolation as 
a consequence of cancer 
chemotherapy treatment. 
Journal Of Advanced Nursing, 
30(2), 439-447. 
doi:10.1046/j.1365-2648.1999. 
01099.x 

Pub MED “Patient 
experience” AND 
“Strict isolation” 

17 ”Full Text”, 
Publication date: 10 
years 

Webber, K. L., Macpherson, S., 
Meagher, A., Hutchinson, S., & 
Lewis, B. (2012). The impact of 
strict isolation on MRSA positive 
patients: an action-based study 
undertaken in a rehabilitation 
center. Rehabilitation Nursing, 
37(1), 43 50.doi: 
10.1002/RNJ.00007. 

CINAHL plus “Isolation” AND 
“MRSA” AND 
“Patient 
experiences” 

14 ”Peer Reviewed”, 
2000–2016 
 
 
 

Newton, J., Constable, D., & 
Senior, V. (2001). Patients' 
perceptions of methicillin-
resistant Staphylococcus aureus 
and source isolation: a 
qualitative analysis of source-
isolated patients. Journal Of 
Hospital Infection, 48(4), 275-
280. 

CINAHL plus Hittad från äldre 
granskad och 
godkänd 
litteraturstudie 

  
Stajduhar, KI., Neithercut, J., 
Chu, E., Pham, P., Rohde, J., 
Sicotte, A. & Young, K. (2000). 
Thyroid cancer: patients' 
experiences of receiving iodine-
131 therapy. Oncology Nursing 
Forum, 27(8), 1213-8 

CINAHL plus Hittad från äldre 
granskad och 
godkänd 
litteraturstudie 

 
 
 

Cohen, M.Z., Ley, C. & Tarzia, 
A.J. (2001). Isolation in blood 
and marrow transplan- tation. 
Western Journal of Nursing 
Research, 23(6), 592-609. 

CINAHL plus  “Isolation” AND 
“Patients 
experience”, AND 
“MRSA” 

5 ”Peer Review”, ”Full 
Text”, 2000–2016 
 
 
 
 

Skyman, E., Sjöström, H., & 
Hellström, L. (2010). Patients' 
experiences of being infected 
with MRSA at a hospital and 
subsequently source isolated. 
Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 24(1), 101–107. 
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doi:10,1111/j.1471–6712,2009, 
00692.x 

CINAHL  
plus 

“Isolation” AND 
“Patient 
experience” AND 
“Perception” 

29 ”Peer Review”, ”Full 
Text”, 2000–2016,  
 
 

Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, 
W. (2010). Behind barriers: 
patient's perceptions of source 
isolation for Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA). Australian Journal Of 
Advanced Nursing, 28(2), 53-59. 

Discovery “Patient 
experience” AND 
“Source 
isolation”AND 
“SARS” 

7 ”Peer Review”, 
2000–2016 
 

Cava, M., Fay, K., Beanlands, H., 
McCay, E., & Wignall, R. (2005). 
The experience of quarantine 
for individuals affected by SARS 
in Toronto. Public Health 
Nursing, 22(5), 398–406. 

PubMed Hittad via Similar 
findings 
funktionen vid 
användning av 
sökord “patient 
experience” 

  Guillemin I1, Marrel A, Lambert 
J, Beriot-Mathiot A, Doucet C, 
Kazoglou O, Luxemburger C, 
Reygrobellet C, Arnould B. 
(2014). Patients' experience and 
perception of hospital-treated 
Clostridium difficile infections: a 
qualitative study. 

CINAHL plus “infection control 
and effects of 
isolation” 

171 ”Find Similar 
Results” 

Ward, D. (2000). Clinical. 
Infection control: reducing the 
psychological effects of 
isolation. British Journal Of 
Nursing, 9(3), 162–170. 



 

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING  

 Frågor 1–14 kring artiklars innehåll Artiklar A-J (10 st. kvalitativa) 

A B C D E F G H I J 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat? JA  JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 

2 Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

3 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ JA JA NEJ 

4 Är syftet tydligt formulerat? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

5 Är metoden tydligt beskriven? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

6 Är undersökningspersonerna beskrivna? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

7 Är data analyserats på ett utförligt vis? JA NEJ NEJ JA JA JA JA JA JA JA 

8 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter 

ihop? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

9 Är resultatet tydligt beskrivet? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

10 Har författarna tolkat studiens resultat? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

11 Förs det några argument? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

12 Förs det några etiska resonemang? JA NEJ JA NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ NEJ 

13 Finns det en metoddiskussion? JA JA JA NEJ JA JA NEJ NEJ JA NEJ 



 

 

14 Sker det en återkoppling till teoretiska antagande, 

till exempel vårdvetenskapliga antaganden? 

JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA 

 Total poäng: 13 10 12 12 12 14 9 13 13 10 

Granskning av artiklar som använts i resultat har gjorts utifrån Friberg (2012).  

Svar ”Ja”: 1 poäng och svar ”Nej”: 0 poäng. 

Låg kvalitet: 0 – 4 poäng, Medel kvalitet: 5 – 9 poäng, Hög kvalitet: 10 – 14 poäng 


