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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med smittorisk måste vårdas i isoleringsrum med skyddsåtgärder och 

hygienrutiner. Orsaker till att patienter isoleras kan vara multiresistenta bakterier, 

tarmbakterier eller infektionskänslighet. Sjuksköterskor upplever att det uppstår svårigheter 

att vårda patienter i isoleringsrum. Den personliga kopplingen med patienten och kvalitén på 

vården minskar. Problem: Kunskap om patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsrum 

är bristfällig, vilket gör att det blir svårt att veta hur omvårdnaden bäst utformas. Syfte: 

Beskriva patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsrum för smittorisk. Metod: En 

tolkande integrativ litteraturstudie som gjorts på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Resultat: Resultat visade att patienter hade negativa upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum. De framträdande negativa upplevelserna var ensamhet, nedstämdhet samt 

brist på kommunikation och information. Positiva upplevelser av isoleringsvård framkom 

också, vilket var tid för vila och privat stund. Patienterna upplevde att enkelrummen 

skyddade deras integritet. Stödet från anhöriga upplevdes positivt av patienterna. Slutsats: 

De negativa upplevelserna övervägde de positiva upplevelserna. Det finns bristfällig kunskap 

hos sjuksköterskor om hur omvårdnaden ska ske för patienter som vårdas isolerade. Vilket 

leder till att det kan skapas en jag-det relation istället för en jag-du relation.  

Nyckelord: integrativ, isolering, isoleringsvård, patienter, upplevelser 

  



ABSTRACT 

Background: Patients with risk for infection must be cared in isolation rooms with strict 

hygiene measures. Reasons why patients are isolated is because of multi-resistant bacterias, 

intestinal bacterias or a risk for infection. Nurses feel difficulties in caring for patients in 

isolation rooms. Personal connections with the patient and quality of care decreases. 

Problem: Knowledge of patients’ experiences of being cared for in isolation room is weak 

which is making it difficult to know how care should be applied. Purpose: Describe patients’ 

experiences of being cared for in isolation rooms due to risk of infection. Method: An 

interpretive literature review conducted on qualitative and quantitative articles. Results: 

Results showed that patients had both negative and positive experiences of being cared for in 

isolation rooms. Negative experiences were loneliness, depression and lack of 

communication and information. Patients experienced that caring relationship decreased. 

Positive experiences emerged, time for rest and privet time. Patients experienced that single 

rooms protected their privacy. Support from relatives was perceived positively. Conclusion: 

Negative experiences revealed more than positive experiences. There is not enough 

knowledge for nurses about how to care for patients in isolation room. Due to lack of 

knowledge they started an I-it relationship instead of I-you relationship.  

Keywords: experiences, integrative, isolation, isolation care, patient
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1 INLEDNING 

Under den verksamhetsbelagda utbildningen (VFU) kom författarna till examensarbetet i 

kontakt med patienter som vårdades i isoleringsrum. Det gavs ett intryck av att 

sjuksköterskorna på avdelningen ägnade mer tid till rutiner för isolering än på patienterna. 

Intresset väcktes när en av författarna vårdade en patient i isoleringsrum. En av 

sjuksköterskorna kommenterade att inte gå in till patienten i onödan på grund av 

smittorisken. Författarna till arbetet upplevde att besöken hos de isolerade patienterna var 

färre än till de icke isolerade patienterna. Det gavs även ett intryck av att vårdpersonal hade 

brist på kunskap om vad patienter egentligen upplever när de blir vårdade i isoleringsrum. 

Medicinkliniken i Västerås delar samma intresse om patienters upplevelser av 

isoleringsvården. Att vårdas i isoleringsrum innebär att rutiner för skyddsåtgärder skiljer sig 

från att vårda andra patienter. Som vårdare finns det en uppfattning om hur patienter 

upplever isoleringsvården men det är brist på kunskap vad gäller att förhålla sig till dessa 

patienter. Intresset ligger i att öka kunskapen om hur patienters upplevelser påverkas av 

isoleringsvården. Genom att få ökad kunskap kan det underlätta för sjuksköterskor att ge en 

god omvårdnad som är anpassad till patienterna. Sjuksköterskor kommer att komma i 

kontakt med patienter som vårdas i isoleringsrum, vilket gör det intressant och viktigt att ha 

kunskap om patienternas upplevelser. Det är även viktigt ur patientens synvinkel då ökad 

kunskap kan ge förutsättning för en god patientvård.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller en beskrivning av begreppet isolering, orsaker till isolering, 

utformningen av isoleringsrummen och vårdrutiner vid vård i isoleringsrum. I bakgrund 

finns också en beskrivning av smittskyddslagen, om smittsamma sjukdomar och 

smittspridning. Dessutom innehåller bakgrund tidigare forskning om hur vårdpersonal, 

anhöriga och studenter upplever att vårda patienter i isoleringsrum samt teoretiskt 

perspektiv.  

2.1 Beskrivning av vård i isoleringsrum 
Socialstyrelsen (2006) beskriver isolering som en skyddsåtgärd för patienter som är särskilt 

infektionskänsliga, har en sjukdom eller en pågående behandling och för patienter som bär 

på en smittsam organism. Isolering innebär att patienten har ett eget rum med egen toalett 
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och att strikta hygienrutiner vidtas. Förutom de basala hygienrutinerna som alltid ska följas, 

ska det vid isoleringsvård även användas skyddsrock, munskydd och fotbeklädnad. En 

noggrann städning och punktdesinfektion är också viktiga som isoleringsåtgärder.  

Principer för isolering har funnits i århundraden och har utvecklats med tiden. Vid 

upptäckten av epidemiologiska sjukdomar isolerades personer för att inte smitta andra. 

Isolering av patienter kan användas kliniskt på två sätt. Det första, källisolering även kallad 

barriärisolering innebär att en person som har en infektion eller en smittsam sjukdom hålls 

åtskilt från andra för att förhindra smitta till andra patienter, personal och besökare. Det 

andra sättet är skyddande isolering och används för känsliga patienter som behöver isoleras 

för att undvika att få en infektion från vårdpersonal, andra patienter eller besökare 

(Gammon, 1999). 

Mikroorganismer kan överföras genom en mängd olika vägar vilket gör det svårt att 

kontrollera dem. Det finns fem vanliga smittvägar vilka är via direkt kontaktsmitta, indirekt 

kontaktsmitta, droppsmitta, luftburen och blodburen smitta (Landers, m.fl., 

2010). Kontaktsmitta kan ske både indirekt och direkt. Direkt innebär att en patient som bär 

en smitta eller är infekterad, överför smittkällan till en annan person utan mellanled. 

Indirekt kontaktsmitta innebär att den mottagliga individen smittas från en person via 

föremål, utrustning eller händer. Droppsmitta innebär att diarréer, hosta eller nysningar 

bildar droppar som smittar en annan individ. Smittan sprids exempelvis genom att nå den 

mottagliga individens ögon eller faller ner på föremål som kan föra vidare smittan indirekt. 

Luftburen smitta innebär att flytande eller fasta partiklar tas upp i gas som luft och bildar 

aerosoler. Exempel på aerosoler är rök, damm och dimma. Dessa smittkällor sprids via 

luftströmmar. Blodburen smitta överförs till blod eller slemhinna via blodet. Blodburen 

smitta kan överföras via sexuella kontakter, via injektioner, kontaminerade handskar eller 

kontaminerade blodprodukter (Socialstyrelsen, 2007).  

Socialstyrelsen (2007) ställer krav på verksamheters basala hygienrutiner inom hälso- och 

sjukvården. Kraven gäller främst vid patientkontakt som sker direkt, undersökning samt vård 

och behandling. Det ställs också krav på att ha korta ärmar på arbetskläder, att 

arbetskläderna byts dagligen eller oftare vid behov. Armbandsur och smycken ska inte finnas 

på händer och underarmarna. Före och efter varje direktkontakt med en patient ska 

händerna desinfekteras med ett alkoholiserat handdesinfektionsmedel eller annan medel 

som har liknande effekt. Före och efter användning av handskar ska händerna desinfekteras. 

Om en patient är drabbad av gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och 

flytande tvål innan desinfektion. Om det finns en risk att arbetskläderna kommer i kontakt 

med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ska engångsförkläde av plats eller en 

skyddsrock och skyddshandskar användas.  

De vanligaste orsakerna till isolering vid smittorisk är MRSA, tuberkulos och 

infektionskänslighet. MRSA är en förkortning på Meticillin-resistant Staphylococcus aureus 

och är en multiresistent bakterie som vanligen förekommer i näsan, slemhinnor och på 

huden (Gould, 2011). Tuberkulos orsakas av en grupp bakterier som är luftburna och sprids 

via droppsmitta (Gough & Kaufman, 2011). De patienter som har skador på immunförsvaret 
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som är orsakad av immunologiska störningar eller immunosuppressiva behandlingar har 

ökad risk för att förvärva infektion och bör därför isoleras (Duffy, 2009).  
 
Isolering av patienter sker oftast i enkelrum med eller utan separat toalett och kan ha en så 

kallad sluss. En sluss är som ett litet förrum som man passerar innan man kommer in i 

patientrummet. I slussen finns tvättställ och där försvaras skyddsutrustning som 

skyddsrockar, plastförkläden, handskar, munskydd och samt eventuellt sänglinne. En sluss 

är också alltid ventilerad så att luften i vårdrummet inte kommer ut i korridoren. De 

patienter som vårdas i ett enkelrum med sluss kan ha smittorisk av olika orsaker. Detta 

innebär strikt isoleringsvård där personal och besökare noggrant ska desinfektera händerna 

innan de går in i patientrummet. Skyddsrock, handskar och eventuellt munskydd ska 

användas, alla skyddskläder och hygien artiklar ska alltid vara rumsbundna. Patientens 

personliga hygien ska vara extra noga för att patienten ska skydda sig mot endogen smitta. 

Helkroppstvättning med klorhexidintvål utförs, ibland dagligen, och munsköljning med 

klorhexidinlösning efter varje måltid. För att undvika rivskador efter toalettbesök 

rekommenderas mjukare toalettpapper och att patienten tvättar sig efter att ha utfört sina 

behov. Vid strikt isoleringsvård ska sängen bäddas rent och rummet städas dagligen. 

Kohortvård används exempelvis vid utbrott av gastroenterit (calicivirus), då åtskiljer man 

fysiskt den grupp patienter som är drabbade från andra patienter (Ericson & Ericson, 2011).  

Skyddsåtgärder som handskar, förkläden och masker som förhindrar smittspridning av 

infektioner tar tid att vidta. Den stora orsaken till varför det sker spridning av olika bakterier 

är brist på bra handhygien vid vård av patienter i isoleringsrum. Med detta menas att tvätta 

och sprita händerna innan och efter besök hos patienter i isoleringsrum. Det finns en brist på 

kunskap och resurser för att förbättra handhygienen hos vårdpersonal. Faktorer som kan 

bidra till en god handhygien är till exempelvis att ha handfat tillgängliga i varje isoleringsrum 

och att ha elektronisk desinfektionshållare. Genom att konstant arbeta för bättre handhygien 

kommer det i längden att skapa färre smittspridningar och färre patienter behöver då isoleras 

(Kim, Roghmann, Perencevich & Harris, 2003; Pittet m.fl., 2000).  

2.2 Smittskyddslagen 

Smittskyddslagen har som mål att ge befolkningen skydd mot spridning av smittsamma 

sjukdomar. Smittsamma sjukdomar beskriver de sjukdomar som kan överföras mellan eller 

till människor. Allmänfarliga sjukdomar beskriver de sjukdomar som kan vara livshotande, 

innebära lång sjukdom eller svårt lidande. Smittskyddsåtgärder skall byggas på beprövad 

erfarenhet och vetenskap samt att tiden för isolering inte ska vara längre än skäligt. Respekt 

för alla människors lika värde och integritet ska följa med skyddsåtgärderna. Varje individ 

som är medveten om sin smittsamma sjukdom har enligt lag skyldighet att vidta de åtgärder 

som krävs för att skydda andra (Smittskyddslagen, 2013). 

Beslutet om isolering med tvång får endast ske när personen riskerar att smitta andra. Varje 

individuell isolering måste föregås av en utredning där smittskyddsläkare är involverad. 

Varje utredning ska innehålla en vårdplan som är unik för varje enskild individ och hens 
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behov och visar vilka insatser som behövs för att se till behoven av vård och stöd för att 

risken av smittspridning ska minska. Patienten ska bli erbjuden en stödperson, patienten har 

rätt till olika sysselsättningar, fysisk aktivitet enligt behov och att vistas utomhus i minst en 

timme varje dag. Om detta innebär en risk för sin egen eller andras säkerhet, kan besök 

förbjudas och begränsad rörlighet bli nödvändig. Isolering sker på olika nivåer och 

tidslängden kan variera  - det finns tillfällig isolering och långtidsisolering. Den tillfälliga 

vidtas innan man beslutar om långtidsisolering och får pågå i högst två veckor. En 

långtidsisolering får pågå i högst tre månader utöver den tillfälliga. Om patienten begär att 

isoleringen ska upphöra, ska isoleringsåtgärderna omprövas. När det inte längre finns skäl 

för isolering ska den omedelbart upphöra (Smittskyddslagen, 2013). 

2.3 Tidigare forskning  
Det är färre besök av vårdpersonal hos isolerade patienter än icke isolerade. Att vara isolerad 

gör att patienterna uppfattas som sjukare av vårdpersonal jämfört med andra patienter trots 

att alla ligger inne av samma orsak. Dock kan inte orsaken till de färre besöken avgöras helt, 

om det är skyddsåtgärderna som påverkade besöken eller om det är andra faktorer (Masse 

m.fl., 2013).  Studenter som studerar till sjuksköterska beskriver att det är svårt att hålla en 

balans mellan att tillfredsställa patienters välbefinnande och att följa de kontroller som finns 

för patienters infektionssjukdom. Omvårdnaden för patienterna planeras på så sätt att så 

många insatser som möjligt ska genomföras samtidigt. Insatserna ger konsekvenser eftersom 

kontakten med patienter minskar. Studenternas första reaktion när de hör att en patient är 

isolerad är rädslan för att själva bli smittade av patienterna. Värderingar kring den 

smittsamma sjukdomen eller isoleringen ger oro för att bli smittad, oron för att bli smittad 

leder till panik som skapar onödiga åtgärder som till exempel att hålla sig borta från 

patienten eller överdrivna skyddsåtgärder. För vårdpersonalen blir det är svårt att balansera 

vården av patientens individuella behov med att samtidigt försöka att förhindra 

smittspridning (Cassidy, 2006). 

Mer kunskap och erfarenheter av att vårda patienter i isoleringsrum, tillämpning av rätt 

åtgärder och en bra hygien minskar risken för att smittas. En större förståelse för de fysiska, 

psykiska och sociala effekterna av isolering för patienterna bör finnas hos vårdpersonalen. 

Patienter är i behov av information om isolering och om de infektioner som kräver 

isoleringsvård för att själva förstå varför de isoleras. Vård av isolerade patienter skapar en 

rädsla hos personalen i början av vårdtiden men daglig kontakt med patienter gör att rädslan 

försvinner. Detta kan i längden skapa en bekvämlighet som leder till att olika rutiner hoppas 

över. Vikten av kunskap och att den regelbundet upprepas kan skapa en bättre vård. Mer 

undervisning borde ges till blivande sjuksköterskor för att få ökad kunskap om vård av 

patienter som vårdas i isoleringsrum (Cassidy, 2006). Vården av patienter i isoleringsrum 

handlar om relationen mellan vårdpersonal och patienter, patienternas familjer samt 

besökare och kollegor. Relationer är viktiga för att identifiera och kommunicera patientens 

behov av försiktighetsåtgärder och prioritera det som behövs för den enskilda patienten. Att 

samtala med patientens anhöriga är också en viktig aspekt. Vårdpersonal upplever att det 

finns hinder i praktiken när de vårdar patienter som exempelvis när personalen bär 



5 

skyddsutrustning, de fysiska begränsningarna av miljön, hantering av arbetsbelastning och 

resurser. Vårdpersonal kan uppleva att det är varmt att bära skyddsutrustning och munskydd 

samtidigt, medan andra är helt bekväma med det, då de förstår att skyddsutrustningen är för 

deras personliga säkerhet och att utföra sådana åtgärder är för att skydda sig. 

Vårdpersonalen beskriver att patienter som vårdas i isoleringsrum, där försiktighetsåtgärder 

förekommer, inte får samma omvårdnad som patienter som inte vårdas i isoleringsrum, detta 

på grund av mindre mänsklig interaktion. Vårdpersonal upplever att kvalitén på vården 

påverkas, då det krävs mycket ansträngning för att gå in och ut ur rummet varje gång. För att 

säkerhetsställa en trygg och god vård krävs en ömsesidig relation mellan patienter och 

vårdpersonal (Godsell, Shaban & Gamble, 2013). 

Sjuksköterskor som vårdar patienter i isoleringsrum upplever att den personliga kontakten 

med patienterna hindras. Att röra patienter med handskar ger inte samma interaktion med 

patienterna som att få kontakt hud mot hud. Sjuksköterskor upplever samtidigt ett 

professionellt ansvar att förebygga smittspridning via försiktighetsåtgärder och upplever den 

konsekventa handhygienen som en utmaning. De hinder som uppstår i att vårda patienter i 

isoleringsrum är vårdkraven för patienten, utrustning och tidsbrist. Sjuksköterskor upplever 

sig själva som ansvariga att förhindra smittspridning men tidsbrist och hög arbetsbelastning 

hindrar dem från att prestera som de vill (Seibert, m.fl., 2014). 

Familjemedlemmar uttrycker sin frustration över bristen på kommunikation med vårdarna. 

Det finns en stor osäkerhet bland de anhöriga gällande sjukdomsförloppet och de vet inte hur 

länge deras anhöriga ska isoleras. När familjemedlemmar frågar om situationen hos deras 

anhöriga ges inget svar från vårdpersonal. De är rädda att besöka sin anhörig för att de inte 

får information från vårdpersonalen om smittan. Det ges ingen information om vilka 

åtgärder besökare är tvungna att vidta. Familjemedlemmar besöker inte sin anhörig lika ofta 

på grund av rädsla att få med sig bakterien hem och sedan föra den vidare till barnen. 

Familjemedlemmarna lägger även märke till att det är brist i isoleringsrutiner hos vårdare. 

Det orsakar en osäkerhet över hur allvarlig och smittsam bakterien är. Att läkare och 

sjuksköterskor ger olika information och inte har liknande rutiner förvirrar 

familjemedlemmar ännu mer. Överlag finns det en brist i kommunikationen och 

informationen om isoleringen och om sjukdomen. Vårdare bör ge en bättre information 

vilket kan bidra till att familjemedlemmar får en förståelse och då kanske inte bli lika rädda 

att besöka sin anhörig som vårdas i isoleringsrum (Pacheco & Spyropoulos, 2010).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Människan lever i relationernas värld och med detta menas att människan lever i relation till 

natur, människor och den andliga världen. Ömsesidighet är ett grundbegrepp för 

människans relation till omvärlden. Att som människa känna ömsesidighet till olika objekt 

kan uppfattas som svårt men det är människans attityd som avgör det. Det finns två 

relationer som kan upplevas mellan en givare och en mottagare. Dessa två är jag-du 

relationen och jag-det relationen (Snellman, 2001). Dessa två relationer kommer i följande 
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avsnitt att beskrivas för att sedan diskuteras ihop med det resultat som framkommer i 

resultatdiskussionen. 

Jag-det relation 

Att människan förhåller sig till omgivningen i ett subjektivt-objektivt förhållande är helt 

naturligt. Människan kan inte överleva utan objekt, att själv vara objekt för andra eller 

objektifiera andra. Att identifiera, kategorisera och bilda begrepp för att få ordning på sin 

omgivning är det som kännetecknar en jag-det relation. Jag-det relationen är ensidig och det 

är endast jaget som påverkar. Alltså sker det en påverkan endast från ena motparten och inte 

den andra, detta på grund av att de andre framstår som ett objekt. Exempel på det i samband 

med en vårdsituation kan vara att man ser patienten som ett fall eller en sjukdom, patienten 

blir till exempel ett diabetesfall eller hjärt-och kärlfall. Att objektifiera patienten kan ske i två 

olika perspektiv. Första perspektivet är att vårdaren tillämpar endast en jag-det relationen i 

omvårdnaden, vilket innebär att patienten blir ett objekt som inte påverkar vårdaren. Varken 

patientens närvaro eller tillstånd gör någon skillnad eftersom vårdaren har ett ensidigt och 

objektivt förhållande till patienten. Den omvårdnad som sker är utifrån medicinsk vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Skillnaden som kan ses mellan en person och ett objekt är att 

personen är ett centrum i handlingsfältet mellan vårdaren och patienten vilket objektet inte 

är. Fall med patienter som är medvetslösa eller har en demenssjukdom har lättare att hamna 

i en jag-det relation med vårdaren (Snellman, 2001). 

Andra perspektivet är att vårdaren inte enbart ser patienten som ett objekt utan tillämpar en 

jag- du relation och en jag-det relation i omvårdnaden av patienten. Vårdaren kan tillämpa 

en jag- det relation men ändå bli påverkad av patientens närvaro. Den objektiva synen sker 

då mer begränsat, det sker en mindre grad av objektifiering av patienten eftersom vårdaren 

även tillämpar en jag- du relation i omvårdnaden. Vårdaren och patienten påverkar varandra 

genom de upplevelser de skapar i relation till varandra när båda deltar aktivt i omvårdnaden. 

Under förutsättning att vårdaren tillämpar en jag- det relation och jag- du relation kan 

patienten både påverka och inte påverka objektifieringen. Patienten har en roll där hon kan 

påverka hur relationen ska vara genom att bestämma hur mycket hon vill berätta och dela 

med sig av sitt liv. Patienten kan på så sätt påverka vad som blir möjligt att objektifiera. Det 

blir dock svårt för patienter som är medvetslösa eller har svår demens att påverka relationen, 

då de inte har förmågan att bestämma vad de vill berätta och inte berätta (Snellman, 2001). 

Jag-du relation 

Jag-du relationen kännetecknas av en omedelbar och intuitiv upplevelse av händelser i ens 

eget och andras liv och i en förståelse som skapas genom kommunikation. Ömsesidighet och 

bekräftelse är också två begrepp som kännetecknar en jag-du relation. Jaget påverkas alltid 

av den andre parten i relationen och duet är alltid unikt och därför kan duets egenskaper inte 

mätas. Mötet mellan jag-du karakteriseras av spontanitet, det sker då ingen planering för 

mötet. Jag-det relationen kan vara en förutsättning för jag-du relationen då planering av 

mötet kan innebära att relationen blir möjlig. Kunskap kommer ut från varje jag-du relation, 

den kunskapen är enskild och specifik för varje möte som sker. Karakteriseringen av en jag-
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du relation kan sammanfattas på följande sätt. Att om jag-du relationen ska vara möjlig ska 

båda parten uppfatta varandra som subjekt, med detta menas fria och självständiga personer. 

Båda personerna ska vara medvetna om att den andre är annorlunda än sig själv. Det ska 

finnas någon grad av ömsesidighet. Personerna tilltalar varandra med ett DU. Relationen ska 

kunna utvecklas med hjälp av en dialog och att det hålls en insikt i mötet. Jag-du relationen 

är alltid unikt och duet kan vara olika saker till exempel gud, ett djur eller också olika objekt. 

Hos medvetslösa patienter kan duet skapas genom tidigare minnen eller berättelser från 

anhöriga (Snellman, 2001). 

2.5 Problemformulering 
Isolering är en skyddsåtgärd för patienter som bär på en smittsam organism, eller är 

infektionskänsliga på grund av en sjukdom eller en behandling. Tidigare forskning visar att 

det finns kunskap om hur vårdpersonal ska vårda patienter i isoleringsrum men det brister i 

vårdares förhållningssätt till patienterna. Det finns skyddsåtgärder för isolering som 

sjuksköterskor måste anpassa sig till innan de går in till ett isoleringsrum. Det innebär att 

vårdare planerar sina besök innan de går in till patienterna vilket minskar de spontana 

besöken. Det läggs mer fokus på hur vårdpersonal ska förhålla sig till regler för isolering än 

till själva patienten som individ. En objektifiering av de patienter som vårdas isolerade kan 

leda till negativa upplevelser. Risken blir att det kan skapas en jag-det relation istället för en 

jag-du relation mellan vårdpersonal och patient. Brist på kunskap om hur patienter upplever 

att vårdas i isoleringsrum kan leda till att patienterna ses som ett objekt. Vårdpersonal som 

inte engagerar sig i patienten som person ger inte utrymme för att skapa en jag-du relation 

och därmed en vårdrelation, vilket kan bli ett problem för båda parter. Att se patienten som 

ett objekt skapar hinder för ömsesidighet och bekräftelse i en vårdrelation mellan patient och 

vårdare. Utökad kunskap om hur patienter upplever att vårdas i isoleringsrum kan hjälpa till 

att skapa en jag-du relation mellan vårdpersonal och patient, där patienten ses som ett 

subjekt.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsrum på grund av 

smittorisk.  
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4 METOD 

För att få ett trovärdigt resultat som svarar på arbetets syfte har en tolkande integrativ 

litteraturöversikt valts. Både kvantitativa och kvalitativa studier ingår för att få en överblick 

och en sammanställning av problemområdet. En noggrann kvalitetsgranskning utförs på de 

valda studierna. En tolkande integrativ litteraturöversikt ska på ett strukturerat arbetssätt 

skapa en översikt över ett valt område med grund i syntetisering av data (Friberg, 2012). Det 

har sökts likheter och skillnader mellan studierna och sedan har materialet sorterats utifrån 

dessa. 

4.1 Datainsamling och Urval 
Databaserna med inriktning mot vårdvetenskap och medicin CINHAL Plus och Discovery har 

använts vid sökning av datamaterial. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes.  

Sökorden användes utifrån arbetets syfte. Sökorden var patient, experience, isolation, source 

isolation, hospital, nurse, contact, contact precautions, protective isolation, se bilaga 1. AND 

användes mellan orden vilket gav flera sökord tillsammans i en träff. Trunkering användes 

också och gav olika böjningar på orden vilket gav fler träffar. NOT social isolation och NOT 

children användes när artiklarna söktes vilket gav en träff av artiklar där social isolering eller 

om barn inte fanns med. Sökorden begränsades till att finnas i titeln eller i abstract. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed vilket innebär att artiklarna 

var vetenskapligt granskade. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och 

innehålla patienters upplevelser av isoleringsvård. Upplevelser av att vårdas i isoleringsrum 

ändras troligtvis inte med tiden, därför ställdes inga krav på hur gamla artiklarna fick vara. 

Exklusionskriterierna var att studier som handlade om social isolering och de studier som var 

på ett annat språk än svenska eller engelska inte skulle ingå. De artiklar som handlade om 

barns och anhörigas upplevelser valdes också bort. 

Det första urvalet som gjordes var att studiernas titlar lästes för att se vad artikeln handlade 

om. Sammanfattningarna lästes sedan och gav en översikt över helheten av studierna. 

Därefter lästes resultatet av studierna för att se om de fortfarande relaterades till 

examensarbetets syfte. Sist lästes hela studien igenom vilket gav ett helhetsperspektiv av 

artikeln. De studier som inte passade examensarbetets syfte valdes bort. Från början hittades 

38 artiklar och efter att gått igenom dessa artiklar var det 15 kvar som svarade på syftet till 

examensarbetet. De 15 artiklarna som var kvar granskades enligt Fribergs (2012) förslag på 

kvalitetsgranskning (bilaga 3). Efter kvalitetsgranskningen var det 11 artiklar som 

inkluderades till arbetets resultat. Åtta artiklar hittades via sökning på CINHAL Plus och 

Discovery och de resterade tre hittades genom referenslistorna i de artiklar som valts. Av de 

11 vetenskapliga studierna var tre kvantitativa och åtta kvalitativa.   

Samtliga studier handlar om patienters upplevelser av isoleringsvård inom hälso-och 

sjukvården. Det som skiljer studiernas syfte åt är orsakerna till varför patienterna isoleras. 

Studierna är gjorda i Turkiet, Sverige, England, Australien, Singapore, Canada och Amerika. 
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De kvalitativa och kvantitativa studierna som användes i examensarbetet hade olika metoder 

(bilaga 2).  

4.2 Dataanalys 
Enligt Friberg (2012) ska öppenhet och kreativitet kännetecknas när studierna analyseras. 
För att få ett helhetsperspektiv över vad studierna handlar om har de lästs flera gånger, blivit 
översatta och sammanfattade. Artiklarna delades upp i början så ena författaren tog sex 
artiklar och andra tog fem artiklar för att identifierade syfte, metod och resultat. En 
jämförelse av de vetenskapliga artiklarnas syfte, metod och resultat gjordes av båda 
författarna tillsammans för att se vad som skiljde de olika artiklarna åt. Sedan läste båda 
författarna igenom alla artiklar med fokus på resultatet. Resultatdelen i samtliga artiklar 
diskuterades mellan författarna för att få en bättre förståelse av vad studierna kommit fram 
till.  Artiklarna har först lästs på engelska för att förhindra feltolkningar men vid behov har 
de översatts till svenska. När det valts både kvantitativa och kvalitativa artiklar ska det enligt 
Friberg (2012) tas fram likheter och skillnader mellan studierna. När en förståelse för 
resultaten i artiklarna fanns gjordes en mall som delades in i två kategorier vilka var 
skillnader och likheter mellan patienters upplevelser. Skillnader och likheter markerades i 
både kvantitativa och kvalitativa för att se om det fanns någon större skillnad i resultaten och 
om de skulle analyseras tillsamman eller var för sig. De kvantitativa och kvalitativa artiklarna 
analyserades tillsammans och delades in i samma mall. De tre kvantitativa artiklarna som 
valdes gav en överblick över patienters upplevelser och inte lika detaljerad information som 
de resterande åtta kvalitativa artiklarna.  

När likheter och skillnader hade tagits fram gicks artiklarnas resultat igenom ännu en gång 
för att säkerställa att alla fynd kommit med. Enligt Friberg (2012) ska det sammanställas 
teman och eventuella subteman som ska täcka de fynd som framkommit i analysen. De fynd 
som handlar om samma sak ska placeras under samma rubrik och efter dessa rubriker ska 
teman och eventuella subteman skapas.  

För att kunna hitta relevanta teman som svarar på VAD upplevelserna av isoleringsvård är 
och subteman som svarar på HUR patienterna upplever det som framkommit i temat, 
markerades de fynd som hittats och sattes i en tabell. Exempel på fynd var upplevelser av 
ensamhet, stigmatisering, begränsning, kränkning, sorg, ilska nedstämdhet, förvirring, 
objektifiering, privatliv, uppmärksamhet, trygghet, delaktighet. Det framkom utifrån fynden 
att det fanns både positiva och negativa upplevelser hos patienterna. Upplevelserna delades 
sedan in i två teman. Första temat blev negativa upplevelser. Andra temat blev positiva 
upplevelser. Eftersom första tema innehöll många olika negativa upplevelser valdes dessa att 
delas upp i två subteman. Första subtemat som svarade på hur patienterna hade negativa 
upplevelser var genom brist på uppmärksamhet. Det andra subtemat var genom brist på 
kommunikation och kontroll. Tema två blev positiva upplevelser. De subteman som passade 
in i temat positiva upplevelser var trygghet av det fysiska rummet samt att vara delaktig. 

I översiktstabellen nedan visas exempel på de teman som framkommit genom analys av de 
kvantitativa och kvalitativa artiklarna. Eftersom de kvantitativa och kvalitativa artiklarna 
analyserades tillsammans kommer de också att beskrivas tillsammans i resultat.   
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Exempel på översiktstabell på teman från kvalitativa och kvantitativa studier 

Behind barriers: patients’ perceptions of 
source isolation for Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
 
Barratt, R., Shaban, R., & Moyle, W. (2011) 

De isolerade patienternas smittsamma 
status hindrade dem från att vara med 
andra vilket bidrog till att patienter 
upplevde stigmatisering.  

Besökare fick patienterna att känna sig 
mindre ensamma och känslan av den 
sociala isoleringen minskade 

Patients’ experience and perception of 
hospital-treated clostridium difficile 
infections: A qualitative study.  
 
Guillemin, I, Marrel, A., Lambert, J., 
Arnould, B., Beriot-Mathiot, A., Doucet, C., 
& Reygrobellet, C. (2014) 

 

Att vårdas i isoleringsrum ökade 
patienters upplevelse av ensamhet 
vilket ledde till sorg. Vissa patienter 
upplevde isoleringen som 
känslomässiga hinder. 

Kvalitén på vården kunde upplevas som 
bättre, patienterna upplevde också att de 
fick mer uppmärksamhet från 
vårdpersonal vilket bidrog till positiva 
upplevelser 

Feelings of oncology patients about being 
nursed in protective isolation as a 
consequence of cancer chemotherapy 
treatment 
 
Campbell, T. (1999) 

patienter förknippade isolering med att 
vara ensam och upplevde att de var 
”isolerade”. Vissa patienter upplevde 
att dem inte kunde njuta av att vara 
ensam.  

De sjuksköterskor som var informativa 
och hade humor gav patienterna en 
upplevelse av trygghet. När 
sjuksköterskor var stöttande och 
förstående ansågs de som ett 
känslomässigt stöd för patienterna som 
var isolerade 

Effects of the contact isolation application 
on anxiety and depression levels of the 
patients  
 
Findik, U., Ozba, A., Cavdar, I., Erkan, T., & 
Topcu, S. (2012) 

 patienter var glada över att vårdas i 
isoleringsrum. De upplevde trygghet i 
enkelrummet där de fick god vård, strikt 
rengöring och tanken på att inte störa 
andra människor.  

4.3 Etiska överväganden 

Författarna till examensarbetet har använt sig av Codex (2013) etiska riktlinjer. En god 

forsknings- och dokumentationssed innebär att inte plagiera eller förfalska vetenskaplig 

forskning vilket författarna till examensarbetet tagit hänsyn till. Texten i examensarbetet har 

inte förvrängts eller skrivits med egna tolkningar. För att få ett rättvisande resultat har 

författarna till examensarbetet refererat till källor och lagt egna värderingar åt sidan. 

5 RESULTAT 

Resultatet delas upp i två olika delar. Första delen presenterar resultatet, de teman och 

tillhörande subteman som framkommit via analysen av datamaterial, här presenteras 

kvalitativa och kvantitativa artiklar tillsammans. Andra delen innehåller en integrativ slutsats 

där slutsatser från resultatet dras. Det framkom två teman; negativa upplevelser och 

positiva upplevelser. Subteman till negativa upplevelser är brist på uppmärksamhet och 

brist på kommunikation och kontroll. Subteman till positiva upplevelser är trygghet av det 

fysiska rummet samt att vara delaktig. 

Stigmatisering är en term för social stämpling (NE.se). Då ordet stigmatisering är 

återkommande i flera artiklar har författarna valt att beskriva begreppet. Resultat visar att 
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patienter upplever sig stigmatiserade vilket innebär negativ upplevelse. Då det är en 

upplevelse som relateras till att vara utstött och ensam.  

Flera av artiklarna använde en skala som kallas Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) för att mäta depression och ångest nivåer hos patienterna i isoleringsrum. De olika 

nivåerna som framkom jämfördes sedan med andra patienter för att se om det fanns någon 

skillnad. I studiernas resultat har det redovisats att flera patienter som vårdades i 

isoleringsrum upplevde högre grad av depression och ångest än patienter som inte var 

isolerade. När resultatet översattes till svenska tyckte författarna till examensarbetet att det 

kunde bli en fel tolkning om orden depression och ångest användes i arbetet.  

Internationellt är depression och ångest som diagnoser på en sjukdom (WHO.se). Artiklarna 

visar inte att patienterna hade diagnosen depression eller ångest utan relaterar till personens 

egna upplevelser. För att det ska bli ett trovärdigt resultat valdes det att byta ut orden 

depression och ångest mot nedstämdhet. Ordet nedstämdhet har därför använts i resultatet 

och kommer att användas i resultatdiskussionen istället för depression och ångest. 

5.1 Negativa upplevelser 
Första tema presenterar de negativa upplevelserna som isoleringsvården medför. Subteman 

är brist på uppmärksamhet och brist på kommunikation och kontroll.  

5.1.1 Brist på uppmärksamhet 

Ensamhet var en del av patienters upplevelser av isoleringsvård. De isolerade patienterna 

upplevde att de hölls borta från andra patienter och gemensamma aktiviteter. Isolering 

förknippades med att vara ensam och uppleva sig ”isolerad” (Campbell, 1999). Då de 

isolerade patienternas smittsamma status hindrade dem från att vara med andra patienter 

bidrog det till att de upplevde svåra effekter av stigmatisering (Barrat, Shaban & Moyle, 

2011). Upplevelser som framkom av isoleringen var att de upplevde sig begränsade och 

kränkta. En anledning till upplevelsen av stigmatisering var att de isolerade patienterna 

upplevde att vårdpersonalen inte besökte dem lika ofta som andra patienter. Personalen 

kom, enligt patienterna, bara när det var dags för läkemedel och omvårdnad. När det var 

dags för måltid så serverades de inne i patientrummet, vilket också påverkade patienterna 

negativt då de kände att personalen endast kom för planerade besök och de spontana 

besöken minskade. Det var inte endast personal som besökte isoleringsrummen sällan enligt 

patienterna, det gällde anhöriga och andra besökare också. Patienterna upplevde att de 

skapar skräck i sin omgivning och var upprörda över det. Reaktionerna från anhöriga bidrog 

till upplevelsen av ensamhet och patienterna upplevde att de riskerade att förstöra vänskapen 

med sina anhöriga. De negativa upplevelserna hos patienterna visade sig när anhöriga visade 

rädsla för att besöka dem (Skyman, Sjöström & Hellström, 2010). Upplevelsen av ensamhet 

kunde leda till sorg och nedstämdhet hos patienterna. På grund av de få besöken från 

anhöriga upplevde patienterna sig som fångar och utstötta, de förklarade isoleringen som 
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mental tortyr. Orolighet och rädsla om allvaret i sitt tillstånd framkom hos patienterna 

(Guillemin, m.fl., 2014)  

 
The difficult situation in which I found myself made me almost feel hopeless.  
Unclean – not suited to be present with sick people; I cannot mingle with others and 
such. You are totally abandoned, it is not a nice feeling – it cannot be controlled 
(Skyman, m.fl., 2010, p. 104).  

 

Skyddskläderna kunde ge en upplevelse av stigmatisering trots att patienterna visste 

nödvändigheten av det. Alla rutiner och kläder samt att personalen inte kunde komma in 

utan skyddskläder fick patienterna att känna sig orena. Patienterna upplevde också att 

etiketter och varningsskyltar som sattes på isoleringsrummen påminde patienterna om att de 

var farliga för andra vilket bidrog till upplevelsen av stigmatisering. Upplevelsen av att vara 

avskuren från verkligheten uppstod när både personal, anhöriga och besökare begränsade 

sina besök i isoleringsrummen. På grund av deras saknade tillgång till grundläggande 

aktiviteter som att gå in och ut ur sitt rum som de önskade, upplevde patienterna att de sågs 

som ett objekt av vårdpersonal istället för som människor (Skyman, m.fl., 2010; Pacheco & 

Spyropoulus, 2010). Det var svårt att uthärda isoleringen. Patienterna beskrev att mer social 

interaktion med exempel personalen genom aktiviteter eller tillgång till tv skulle minska 

upplevelsen av ensamhet. Det skulle då bli lättare att uthärda isoleringen (Webber, 

Macpherson, Meagher, Lewis & Hutchinson, 2012).   

 
Sometimes the doctors would come and open the door a crack and talk to  
me through the crack in the door, rather than having to put on the apron,  
and mask and gloves... I would have preferred them to have come in and  
had their discussion (Barrat, m.fl., 2001, p. 57). 

 

Istället för att sätta på sig skyddskläderna och gå in till patienten kände läkaren att det var 

lättare att tala i dörrspringan. Patienterna upplevde att skyddsutrustningen skapade ett 

hinder för samverkan med personalen. De upplevde att relationen de hade med personalen 

förändrades när de isolerades. Läkarna och sjuksköterskorna slutade vara lika närgående 

som innan isoleringen och undvek att röra patienterna om de inte var tvungna. En patient 

kommenterade att läkarna slutade skaka hand med honom efter det att patienten blev 

isolerad. Vårdkvaliteten försämrades och patienterna upplevde att den sociala delen med 

personalen minskade (Barrat, m.fl., 2011).  

Isoleringsåtgärderna upplevdes som överdrivna, patienter upplevde förvirring över varför 

dessa rutiner bara fanns på sjukhuset och inte i samhället eller hemma (Webber, m.fl., 2012). 

Patienterna upplevde att de var en börda för vårdpersonalen på grund av alla skyddsåtgärder 

och den strikta rengöringen som behövde upprepas dagligen (Guillemin, m.fl.,2014). 

Isoleringen bidrog till att patienter inte hade kontroll över sin situation som de annars brukar 

ha, vilket i sin tur också ledde till ilska och våldsamma utbrott i försök att kontrollera 

isoleringssituationen (Barrat, m.fl., 2011). Patienterna upplevde att de fick sämre patientvård 

och att de nekades behandlingar på grund av smittorisk (Skyman, m.fl., 2010).  
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Nedstämdhet var en av upplevelserna som fick en central roll för patienternas upplevelser. 

Patienter som vårdades i isoleringsrum visade sig vara mer nedstämda i jämförelse med 

andra patienter (Day m.fl., 2013; Barrat, m.fl., 2011; Gammon, 1998). Nedstämdheten som 

visades kunde även ha ursprung i något annat än isoleringen. Sjukdomen som patienterna 

isolerades för kunde spela en roll i varför patienterna kunde uppleva sig nedstämda. 

Patienter med MRSA upplevde att nedstämdheten var på grund av isoleringsvården. Hos 

patienter med större skador, som var äldre och hade längre sjukhusvistelser kunde 

nedstämdheten ha en grund i det, men sedan öka när patienterna vårdades i isoleringsrum 

(Gammon, 1998; Barrat, m.fl., 2011). Det fanns en ökning av nedstämdhet hos de patienter 

som vårdades i isoleringsrum dag ett, men ingen ökning kunde ses efter några dagar. 

Upplevelsen kunde då ha en grund i patientens liv och sjukdom, och kunde framkomma eller 

stärkas på grund av isoleringsvården (Gammon, 1998). Findik, Ozba, Cavdar, Erkan & Topcu 

(2012) visade dock att ingen skillnad sågs på att isolerade patienter skulle vara mer 

nedstämda än icke isolerade patienter. Skillnaden som sågs mellan alla patienterna var att 

kvinnor och lågutbildade patienter kunde visa sig ha djupare nedstämdhet än andra 

patienter. Även Day m.fl. (2013) hade ett resultat som skilde sig från de andra artiklarna då 

ingen  skillnad sågs på förekomsten av ilska, förvirring, oro eller lycka hos isolerade och icke 

isolerade patienter. Däremot användes HADS skalan i studien som visade att isolerade 

patienter upplevde nedstämdhet 1.3 poäng högre (P<.01) än de icke isolerade patienterna. 

5.1.2 Brist på kommunikation och kontroll 

Den okontrollerade situationen ledde till frustration hos vissa patienter, speciellt när de fick 

intrycket av att situationen var allvarligare än den egentligen var på grund av alla 

skyddsåtgärder (Newton, Constable & Senior, 2001). Den fysiska miljön kunde beskrivas som 

ett fängelse där patienterna lätt blev uttråkade och ensamma. En brist på utsikt både till 

avdelningen och till naturen bidrog till upplevelsen av att ha det tråkigt (Day, m.fl., 2013; 

Findik, m.fl., 2012). 

Begränsningen av utrymme gjorde att rehabiliteringen som patienterna behövde blev 

begränsad och det kunde förlänga vårdtiden (Barrat, m.fl., 2011). Brist på hygienrutiner och 

skyddsåtgärder hos personalen upplevdes av flera patienter. Rutinerna skilde sig åt från 

vårdare till vårdare, informationen om de olika rutinerna var dålig och det brast i rutinerna. 

Patienterna upplevde en förvirring om hur vården skulle gå till och hur allvarlig deras 

infektion egentligen var. Förvirringen kunde leda till ilska och frustration mot 

vårdpersonalen (Pacheco & Spyropoulos, 2010; Newton, m.fl., 2001; Webber, m.fl., 2012).  

Det var viktigt för patienter i isoleringsrum att de skulle få en effektiv och adekvat 

kommunikation när de var isolerade. Vårdpersonalen skulle vara lyhörda och ta patienternas 

åsikter på allvar. Patienter klagade på att kommunikationen med sjuksköterskor var 

inadekvat och ineffektiv. En patient kommenterar att ”I always wanted to know everything, 

the hardest part was getting so much conflicting information each time” (Skyman, m.fl., 

2010, p. 104). Vårdpersonal gav olika förklaringar och information vilket gjorde att 

patienterna blev mer stressade och förvirrade. Patienterna ville veta varför de vårdades i 

isoleringsrum men fick inte tillräckliga svar vilket ledde till osäkerhet hos patienterna. 
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Patienterna fick dålig information från vårdpersonalen och ibland ingen information alls om 

hur smittan kunde spridas. Dålig information ledde till att patienterna inte fick någon 

kunskap om situationen. På grund av dålig information upplevde många patienter sig 

uteslutna från att vara med och bestämma över sina egna kroppar. De upplevde stress över 

hur deras vardag skulle se ut efter isoleringen, om de skulle kunna gå tillbaks till sina vanliga 

liv eller inte. Ingen personal gav dem någon bra information om deras smitta och hur det 

skulle bli efter isoleringen (Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman, m.fl., 2010). En annan 

aspekt som påverkade kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter var 

användningen av skyddsutrustningen. Den skyddsutrustning som personalen var tvungna att 

bära minskade kommunikationen mellan vårdare och patient (Barrat, m.fl., 2011). Att få 

information om sjukdomen som patienterna hade och att även deras besökare skulle få 

information kunde enligt patienterna minska förvirring och frustration. Det var okunskapen 

som skapade förvirringen och sjukvårdspersonalen brydde sig inte om det. Patienterna 

menade att kunskap och information kring isoleringen skulle påverka dem positivt (Webber, 

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

5.2 Positiva upplevelser 
Andra temat presenterar de positiva upplevelserna som isoleringsvården medför. Subteman 

är trygghet av det fysiska rummet samt att vara delaktig.  

5.2.1 Trygghet av det fysiska rummet 

Personliga saker på rummet som dator eller telefon var tidsfördrivande och höll upplevelsen 

av ensamhet borta. Att få ha dörrarna öppna för att kunna höra ljud utifrån kunde få 

patienterna mer involverade i omgivningen. De positiva upplevelserna av den fysiska miljön 

var att patienterna upplevde egen tid för vila och privat stund, de upplevde en viss trygghet 

med enkelrummen och att de fick strikt rengöring i rummet. Enkelrummen gav också 

upplevelsen av att få ha lite privatliv. Patienterna upplevde sig mindre förödmjukade än om 

de hade delat rum med andra på grund av sin smitta (Guillemin, m.fl., 2014; Cambell, 1999; 

Cheng, Qin & Tee, 2008). 

86.4% av 60 isolerade patienter som deltog i en studie var nöjda och visade positiva 

upplevelser över att få vårdas i ett isoleringsrum (Findik, Ozba, Cavdar, Erkan & Topcu 

2012). Isoleringsrummet och den goda vården gav patienterna som vårdades trygghet och 

gjorde vissa patienter glada. På grund av isoleringsvården behövde inte patienterna anpassa 

sig till standardrutinerna utan fick organisera sina egna rutiner efter egna villkor. Patienterna 

upplevde att enkelrum var skönt och bidrog till bra sömn. Den tysta miljön och utrymmet i 

isoleringsrummen gav patienterna tid att reflektera över mer positiva aspekter i livet (Barrat, 

m.fl., 2011). Patienterna blev glada över att få vårdas i isoleringsrum då de upplevde att 

enkelrummet skyddade deras integritet. Rummet gav patienterna kontrollen över att 

bestämma vilka som fick besöka rummet och inte, vilket uppskattades (Newton, m.fl., 2001).  
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5.2.2 Att vara delaktig 

Det patienterna upplevde som positivt med att vårdas i isoleringsrum var att vissa 

sjuksköterskor var mer öppna än andra. De sjuksköterskor som var informativa och hade 

humor gav patienterna en upplevelse av trygghet. När sjuksköterskor var stöttande och 

förstående ansågs de som ett känslomässigt stöd för patienterna som var isolerade. 

Patienterna upplevde att de fick mer uppmärksamhet från vårdpersonal vilket bidrog till 

positiva upplevelser och att kvalitén på vården upplevdes som bra (Guillemin, m.fl., 2014; 

Campbell, 1999).   

När närstående fanns vid patienternas sida hade de en stor inverkan på den positiva 

upplevelsen. Patienternas kommentarer var ”they mean a lot to me and it is better to have 

someone to accompany and talk to me in isolation” (Cheng, m.fl., 2008, p. 21) och ”visit 

made by my family and close friends meant a lot to me, it’s like a break from the treatment 

and isolation” (Cheng, m.fl., 2008, p. 20). Kontakten med nära och kära fick patienterna att 

uppleva att de var involverade i det som hände utanför sjukhuset. Det var viktigt för att 

patienterna skulle kunna fortsätta att klara av isoleringen. Besöken från anhöriga spelade 

stor roll för stödet som patienterna behövde för att inte uppleva sig bortglömda. Information 

om dagliga händelser och frågor från anhöriga om patientens åsikter om olika saker, fick 

patienten att uppleva en social roll och delaktighet utanför isoleringen (Cheng, m.fl., 2008). 

Besökare fick patienterna att uppleva sig mindre ensamma och upplevelsen av den sociala 

isoleringen minskade (Barrat, m.fl., 2011).  

5.3 Integrativ slutsats 

Patienter som vårdas isolerade har både negativa och positiva upplevelser av 

isoleringsvården. I de negativa upplevelserna framkom stigmatisering och ensamhet som 

mest framträdande. Upplevelser av nedstämdhet framkom också och berodde dels på 

isoleringen men också på patienternas sjukdom vilket förstärkte upplevelsen av 

nedstämdhet. Anhöriga som inte vågade besöka isoleringsrummen gjorde att patienter 

upplevde sig upprörda. Isolerade patienter upplevde att de inte blev lika prioriterade av 

vårdpersonal som de icke isolerade patienter blev. Vårdpersonal och besökare som inte 

besökte isoleringsrummen lika ofta fick patienterna att uppleva att de var avskurna från 

verkligheten. Negativa upplevelser framkom också av den fysiska miljön, exempel kunde vara 

att patienterna upplevde sig som fångar och upplevde en begränsning av utrymme. Patienter 

upplevde att vårdpersonal såg dem som ett objekt och inte som en människa när de inte fick 

gå in och ur sitt rum som de ville. Kommunikationen med vårdpersonal upplevdes också som 

negativ då det inte gavs tillräckligt med information från vårdpersonal om patienternas 

situation vilket upplevdes som stressigt. Upplevelsen av att inte få vara med och bestämma 

över sin kropp påverkade också patienterna negativt. Den tysta miljön och utrymmet i 

isoleringsrummet gav vissa patienter tid att reflektera över positiva aspekter i livet vilket var 

en positiv upplevelse. Anhöriga som besökte patienterna upplevdes som ett stort stöd under 

tiden patienterna var isolerade. Ensamheten minskade och att få kontakt med andra 

personer utanför isolering uppskattades. Trygghet och skydd av patienternas integritet på 

rummen var också positiva upplevelser av isoleringsvården.  
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6 DISKUSSION 

Diskussionsdelen presenterar resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussion diskuteras resultatet genom det teoretiska perspektivet och bakgrund. I 

metoddiskussion förs en diskussion om metoden som använts i arbetet. Etikdiskussionen 

innehåller en diskussion om de etiska övervägandena.  

6.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte är att beskriva hur patienter upplever att vårdas i isoleringsrum för 
smittorisk inom somatisk vård. Både negativa och positiva upplevelser framkommer hos 
patienterna i resultatet. 

Patienterna upplever att de hålls borta från andra patienter och inte får delta i gemensamma 
aktiviteter. Det leder till att ensamhet och stigmatisering är två framträdande upplevelser hos 
patienterna (Barrat, m.fl., 2011; Campbell, 1999). De isolerade patienterna upplever att 
vårdpersonal inte besöker dem lika ofta som andra patienter. De spontana besöken från 
vårdpersonalen är mindre och patienterna upplever att de endast får planerade besök. 
Vårdpersonalen kommer bara när det ska ges medicin, för omvårdnad eller när det är dags 
för mat. Maten serveras på rummet och patienterna får äta ensamma. Detta skapar 
upplevelsen av ensamhet då patienterna inte får social interaktion med vårdpersonalen eller 
de andra patienterna (Skyman, m.fl., 2010). Tidigare forskning visar att patienter i 
isoleringsrum får färre besök än vad icke isolerade patienter får (Masse, m.fl., 2013).  
Insatserna till patienterna planeras för att så många som möjligt ska utföras under samma 
besök inne i vårdrummet för att minska smittorisken. Konsekvensen av att planera besöken 
på det sättet blir att besöken och kontakten med patienterna blir mindre på grund av färre 
besök. Okunskap skapar en rädsla kring isolering och gör också att det blir färre besök av 
vårdpersonal. Egna värderingar skapar en oro hos personalen och besökare, och oron leder 
till att de håller sig borta från patienterna (Cassidy, 2006). När omvårdnad sker utifrån 
medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet finns en risk att en jag- det relation skapas. 
Patienten ses som ett objekt som inte påverkar vårdaren och inte längre är i centrum för 
handlingsfältet mellan patient och vårdare. Motsatsen till jag- det relationen är en jag-du 
relation. Jag- du relationen karakteriseras av spontaniteten och det sker ingen planering för 
mötet (Snellman, 2001). Att vara patient och vårdas i isoleringsrum skapar en risk för att en 
jag- det relation skapas mellan patienten och vårdaren. Patienten riskerar att ses som ett fall 
vilket Snellman förklarar i jag- det relationen. Vårdpersonal ser ”den isolerade” patienten 
istället för att se personen som vårdas i isoleringen. Omvårdnaden och vårdrutinerna 
tillämpas efter medicinsk vetenskap.  Varje besök är planlagt vilket bidrar till en risk att 
patienten ses som ett objekt. Att patienten ses som ett objekt kan i sin tur leda till att vården 
inte blir personlig och ömsesidig vilket kan försämra vårdkvalitén.  

Alla rutiner och skyddsåtgärder som isoleringen medför påverkar patienternas upplevelser av 
att vårdas isolerade negativt. Trots att patienterna vet nödvändigheten av skyddsåtgärderna 
så upplever de sig som stigmatiserade och orena. Varningsskyltar som hänger på dörren till 
isoleringsrummet påminner patienterna om hur farliga de är för andra, vilket får dem att 
uppleva sig stigmatiserade. Patienterna upplever att de är avskurna från verkligheten när de 
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inte får vara delaktiga i dagliga aktiviteter och ha friheten till att gå in och ut ur sitt rum  
(Skyman, m.fl., 2010; Pacheco & Spyropoulus, 2010). Vårdpersonal kan på grund av 
skyddsåtgärder, ta till handlingar som får patienterna att uppleva att vårdpersonalen 
undviker att var nära dem. Ett exempel är att vårdpersonal prata med patienten genom 
dörrspringan istället för att gå in till patienten. Personalen minskar närkontakten med 
patienten och undviker att röra patienterna i ”onödan”. Patienterna upplever att vårdkvalitén 
försämras när vårdpersonal tar till sig de strikta skyddsåtgärderna (Barrat, m.fl., 2011). Det 
är inte bara patienter som upplever försämring av vårdkvalitén på grund av 
skyddsåtgärderna kring isolering. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplever att det 
finns hinder vid vården av isolerade patienter som exempelvis skyddsutrustningen, 
begränsningen av miljön och hantering av arbetsbelastning. Dessa hinder som upplevs av 
vårdpersonal gör att patienterna som vårdas i isoleringsrum inte får samma vårdkvalité som 
resterade patienter. Den mänskliga interaktionen med patienterna minskar då det inte sker 
samma kontakt när vårdpersonalen rör patienterna med handskar istället för hud mot hud. 
Ömsesidigheten som bör finnas för en god och trygg vård försvinner (Godsell, m.fl., 2013; 
Seibert, m.fl., 2014). Jag- du relationen kännetecknas av ömsesidighet. Om det inte finns 
någon ömsesidighet i vården som tillämpas mellan patient och vårdare kommer en jag- du 
relation inte att kunna skapas. Det är viktigt att båda parterna uppfattar varandra som 
subjekt och tilltala varandra som ett DU, relationen ska kunna utvecklas med hjälp av en 
dialog (Snellman, 2001). De skyddsåtgärder som medföljer isoleringen skapar en svårighet 
att uppfylla kraven för det Snellman nämner som jag- du relation mellan vårdpersonal och 
patienterna. På grund av handskar, förkläden och andra skyddskläder försvinner 
ömsesidigheten. Det blir svårare att skapa en dialog mellan patient och vårdare och den 
personliga kontakten blir mindre. Vårdkvalitén försämras och synen på patienten i 
isoleringsrummet går från du till ett det.  

Vårdaren och patienten påverkar varandra genom upplevelser som de skapar i relation till 
varandra när båda deltar aktivt i omvårdnaden. Patienten kan alltså påverka objektifieringen 
genom att själv välja hur mycket hon vill berätta och dela med sig av sitt liv (Snellman, 2001).  
Kommunikationen med vårdaren påverkas av skyddsutrustningen som används enligt 
patienterna (Barrat, m.fl., 2011). Då det skapas ett hinder för kommunikation genom 
skyddsutrustningen blir det svårt för patienterna att dela med sig av sina berättelser. På så 
sätt blir det svårare att ha en förutsättning till jag-du relationen och patienten får svårare att 
vara med att påverka objektifieringen.  

Bristen på kommunikation och information är framträdande orsak till de negativa 
upplevelserna som patienterna har. Det är viktigt för patienterna att få en effektiv och 
adekvat information och kommunikation. Patienterna upplever att det finns brister i både 
kommunikation och information som framkommer från vårdpersonal. Skyddsåtgärderna och 
rutinerna tillämpas olika mellan olika vårdare och informationen som patienterna får är 
olika. Kommunikationen med vårdaren påverkas också av skyddsutrustningen som används 
enligt patienterna. Patienterna upplever förvirring på grund av bristen av information och 
kommunikation. Förvirringen leder till att de blir frustrerade och får negativa upplevelser av 
isoleringsvården (Pacheco & Spyropoulos, 2010; Newton, m.fl., 2001; Skyman, m.fl., 2010; 
Barrat, m.fl., 2011).  

Bristen på information och kommunikation upplevs inte bara av patienterna, tidigare 
forskning visar att även anhöriga till patienterna upplever det. Anhöriga får inte information 
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om hur allvarlig smittan är, vilka åtgärder som de måste vidta om de är på besök och hur 
länge isoleringen ska pågå. Vårdpersonalen tillämpar olika rutiner och ger olika information 
vilket för anhöriga förvirrad över situationen. Förvirringen leder till osäkerhet över 
situationen som också leder till rädsla. Brist på information skapar en rädsla för att besöka 
den som vårdas i isoleringsrum (Pacheco & Spyropoulos, 2010). På grund av färre besök från 
anhöriga upplever patienterna sig själva som utstötta. Patienterna upplever att det är svårare 
att uthärda isoleringen med få besök (Skyman, m.fl., 2010; Guillemin, m.fl., 2014; Webber, 
m.fl., 2012). Resultat visar att många av de negativa upplevelser som patienterna har av 
isoleringsvården uppstår på grund av förvirring. Både patienter och anhöriga visar på att 
isoleringsvården gör dem förvirrade över sin situation. Förvirringen uppstår på grund av 
brist på information och brist på kommunikation från vårdpersonalen. Patienterna upplever 
att de inte är involverade i vården eller samverkan mellan vårdpersonal vilket leder till att de 
upplever sig utstötta och stigmatiserade. Förvirringen av att inte känna sig delaktiga leder 
också till upplevelsen av brist på kontroll och ilska. Det går att se en röd tråd i alla negativa 
upplevelser hos patienterna som kan ha en grund i bristen på kunskap. Kunskap, adekvat och 
konkret information samt kommunikationen mellan vårdare, patient och anhöriga kan vara 
en förutsättning för en trygg vård. Mer kunskap till vårdpersonal om de negativa 
upplevelserna som patienter får av isoleringsvård kan göra att vårdpersonal ändrar sitt 
förhållningssätt gentemot patienter som vårdas isolerade. Det är en förutsättning för att 
hindra att patienterna upplever isoleringsvården som negativt.  

Kunskap och information påverkar patienterna positivt (Webber, m.fl., 2012; Guillemin, 
m.fl., 2014). Patienter som upplever isoleringsvården som positiv har vårdats av 
sjuksköterskor som var informativa och hade humor. De var även stöttande och visade 
förståelse för patienterna. På så sätt upplevs kvalitén på vården som bättre (Guillemin, m.fl., 
2014; Campbell, 1999). De positiva upplevelserna visar sig också hos patienter som har sina 
anhöriga vid sin sida. För att patienterna ska klara isoleringen är det viktigt att ha kontakt 
med anhöriga och känna sig involverade i det som händer utanför sjukhuset. Stödet som 
patienterna får av besöken betyder mycket för att de inte ska känna sig bortglömda. Besök 
från familjemedlemmarna minskar ensamheten och den sociala isoleringen (Cheng, m.fl., 
2008; Barrat, m.fl., 2011). Tidigare forskning visar att det är viktigt med information om 
isolering och infektioner för att patienterna får större förståelse för sin situation. Det är även 
viktigt med kunskap hos vårdpersonalen för att minska smittrisken och ha större förståelse 
för de fysiska och psykiska effekterna av isolering för patienterna. Att kunskap ges och att 
den upprepas regelbundet kan skapa en bättre vård för patienterna (Cassidy, 2006). 
Eventuellt behöver vårdpersonal öka sin kunskap om smittorisken för sjukdomar som kräver 
isolering. Eftersom patienter upplever sina anhöriga som ett stöd är besöken från dem 
viktiga. Ökad kunskap till vårdpersonal om smittorisker kan göra att bättre information ges 
till anhöriga. Kunskap om isolering kan bidra till fler besök av de anhöriga vilket kan minska 
patientens upplevelse av ensamhet.  

En annan aspekt som påverkar patienters upplevelser av isoleringsvården är den fysiska 
miljön. Patienterna upplever isoleringsrummet som ett ”fängelse” som gör att de blir 
uttråkade och ensamma (Newton, m.fl., 2001). Det begränsade utrymmet isoleringsrummen 
har gör att patienterna upplever att deras rehabilitering påverkas negativt (Barrat, m.fl., 
2011). Andra patienter upplever att enkelrummen bidrar till att de får ett privatliv. De får 
egen tid för vila och upplever en trygghet med att få vara ensamma. Den tysta miljön ger 
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patienterna tid att reflektera mer och kunna sova bättre på kvällarna (Guillemin, m.fl., 2014; 
Cambell, 1999; Cheng, Qin & Tee, 2008; Barrat, m.fl., 2011). Enligt lag måste patienter i 
isoleringsrum vårdas i rum som i vissa fall är enkelrum. Patienterna har rätt till att vistas 
utomhus varje dag och utföra olika sysselsättningar. Blir detta en risk för egen eller andras 
säkerhet kan aktiviteterna och vistelsen utomhus tas bort (Smittskyddslagen, 2013). 
Patienter upplever detta som något negativt exempelvis som ett fängelse medan andra 
upplever det positivt exempel som att få privat tid. De positiva upplevelserna handlar för det 
mesta om omgivningen och att det är skönt med tystnaden. De positiva upplevelserna kan 
vara något som kan relateras till hur patienten är som person. En patient som tycker om 
ensam tid och tystnad kan ha mer positiva upplevelser av isoleringsrum än en patient som 
gillar att ha sällskap. 

6.2 Metoddiskussion 
Examensarbetet inriktar sig på att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum på grund av smittorisk. I början av arbetet valdes en litteraturöversikt av 

kvalitativa artiklar enligt Evans (2002). Vid noggrannare sökning visade det sig att det inte 

fanns mycket forskning kring upplevelser av isoleringsvård, vilket gjorde att examensarbetet 

inrikta sig på både kvalitativa och kvantitativa studier för att besvara studiens syfte.  En 

tolkande integrativ litteraturöversikt valdes enligt Friberg (2012) och passar bra till arbetet 

då det skapar en beskrivning och sammanställning kring ett område. Integrativ översikt 

valdes istället för allmän översikt för att kunna dra slutsatser och identifiera underliggande 

mönster. Styrkan med en integrativ översikt var att författarna tillsammans tolkade och fick 

en förståelse av hur data hänger ihop. En annan styrka med den valda metoden var att det 

inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. De kvalitativa studierna riktades djupare 

in på patienters upplevelser medan de kvantitativa artiklarna visade en mer översikt med 

statistik om upplevelser och hur många det var som upplevde det. De olika 

forskningsansatserna skiljer sig från varandra med kunde styrka varandra. De kvantitativa 

studiernas resultat visade via tabeller hur många patienter som upplevde något, vilket 

bekräftade de kvalitativa studiernas resultat som visade djupare på hur patienterna upplevde 

det. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa studier gjorde att författarna fick en 

tydligare bild av hur isoleringsvården påverkade patienterna och stärkte trovärdigheten av 

resultatet. Att studierna som analyserades var olika skulle också kunna vara en svaghet då det 

inte är självklart att de olika forskningsansatserna styrker varandras resultat. Den valda 

metoden gjorde att analysen av data krävde mycket arbete och tog lång tid att genomföra. De 

kvantitativa artiklarna tog längre tid att analysera än de kvalitativa. Orsaken till att det tog 

längre tid var att författarna inte hade erfarenheter av tabeller och diagram som de 

kvantitativa artiklarna innehöll. De kvalitativa artiklarna var inte lika svåra att analysera då 

de bestod av text som var lätta att förstå och tolka.   

Artiklarna som valdes till arbetets syfte var ursprungligen från olika länder vilket kan ha 

påverkat examensarbetets resultat. Resultat från studier genomförda i England, Sverige, 

Australien, Singapore, Canada och Amerika användes. Författarna till examensarbetet antar 

att isoleringsvården kan se olika ut i olika länder. Patienternas upplevelser av hur de vårdas i 
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isoleringsrum kan därför se olika ut beroende på var i världen de bor och hur omvårdnaden 

utformas. Artiklarna som används till resultatet är publicerade mellan 1998-2014 vilket ger 

mer än 15 års skillnad mellan vissa artiklar. Sökningen av artiklar begränsades inte mellan 

vissa årtal, då patienters upplevelser inte är något som förändras genom tiden. Nackdelen 

med så stor skillnad på årtalen är att isoleringsvården kan ha sett annorlunda ut för tio år 

sedan. Vården är något som är i konstant utveckling och ny forskning framkommer varje dag. 

Isoleringsvården kan därför ha blivit förändrad med tiden. Rutinerna, rummen och 

omvårdnaden kan ha utvecklats från 1998 till 2014 vilket kan ha gett annorlunda upplevelser 

i resultatet av artiklarna. 

Studierna som är valda till examensarbetet måste uppfylla vissa kvalitetskriterier, vilka är 

pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Inom kvantitativ innehållsanalys används 

begreppen validitet och reliabilitet vilket handlar om studiernas tillförlitlighet. Validitet 

innebär att forskaren mäter det hen avser att mäta. Reliabilitet innebär att resultatet ska, 

oberoende av vem som utför testet vara detsamma vid upprepade mätningar. Inom kvalitativ 

innehållsanalys används begreppet trovärdighet. Hög trovärdighet innebär hur data tolkats 

och sanningshalten av data (Polit och Beck, 2004). Artiklarna som analyserades var skrivna 

på engelska vilket inte är författarnas första språk. Detta försvårade analysen då författarna 

försökte läsa artiklarna på engelska och översätta till svenska i arbetet utan feltolkningar. När 

vissa ord inte förstods användes lexikon för att översätta orden. Lexikon användes med 

försiktighet för att inte få feltolkningar som kunde gett fel resultat. Dock valdes de citat som 

används att inte översättas och skrivs därför på engelska. Detta för att undvika att det blir 

några feltolkningar av patienternas upplevelser som de uttrycks med patienternas egna ord. 

Enligt Friberg (2012) ska alla artiklar genomgå en kvalitetsgranskning för att bedöma 

kvaliteten på artiklarna. Fribergs (2012) förslag till kvalitetsgranskning valdes att användas. 

Kvaliteten som framkom i artiklarna var mellan och hög (se bilaga 2). De artiklar som visade 

en mellankvalitet valdes att inkluderas i resultat eftersom det fanns bra data om patienternas 

upplevelser. Alla 11 artiklar inkluderades och användes till resultatet. Författarna valde sedan 

att sammanfatta alla artiklar för att få en överblick på vad studierna handlade om. 

Granskningen och sammanfattningen av samtliga artiklar gjorde båda författarna 

tillsammans. Tid och plats bestämdes och en planering gjordes om hur artiklarna skulle 

granskas och sammanfattas. Sammanfattningarna tog längre tid än förväntat men det var 

inga problem då författarna anser att det är en styrka i arbetet. På grund av att det lades 

mycket tid på sammanfattningarna fick författarna en bättre inblick om artiklarnas innehåll. 

Ännu en styrka med att granskningen och sammanfattningen gjordes tillsammans var att 

författarna hade olika sätt att läsa och förstå artiklarna, och kunde ta del av varandras 

synvinklar. Då det är lätt att ensam ha egna uppfattningar och åsikter ökade trovärdigheten 

genom att arbeta tillsammans. När sammanfattningarna och granskningen gjorts 

underlättade det att göra nästa steg vilket var analysprocessen. Analysen gick ut på att hitta 

skillnader och likheter av resultatet i samtliga artiklar. Enligt Polit och Beck (2004) stärks 

resultatets pålitlighet när forskarna delar upp sig i två grupper och enskilt studerar materialet 

genom jämförelse av data. Kommunikation mellan forskare är viktigt för att få en 

framgångsrik studie. En fördel med examensarbetet att var författarna har haft en 

kontinuerlig kommunikation mellan varandra under hela processen. De upplevelser som 

liknade varandra markerades av båda författarna med olika färger, samma sak gjordes med 



21 

de upplevelser som skilde sig från varandra. En översikt på alla skillnader och likheter kunde 

på så sätt ses. En tabell gjordes där skillnaderna och likheterna radades upp för att få mer 

struktur och sedan analyseras ännu en gång för att dubbelkolla att inga feltolkningar skett.   

De kvalitativa och kvantitativa artiklarna skiljer sig från varandra och är svåra att jämföra 

exakt (Friberg, 2012). De kvantitativa och kvalitativa artiklarna som valdes till 

examensarbetet lästes och analyserades var för sig. Författarna tog hänsyn till de olika 

metoderna som används i artiklarna när de läste resultatet. Men i slutändan var det 

innehållet i själva resultatet som avgjorde hur artiklarna skulle presenteras. Författarna valde 

att presentera både kvalitativa resultat och kvantitativa resultat tillsammans. De likheter och 

skillnader som fanns mellan kvalitativa respektive kvantitativa resultat bidrog till att 

författarna kunde skapa teman och underteman. I artiklarna har det framkommit att 

patienter har negativa upplevelser av isoleringsvården. Trovärdigheten för resultatet är 

därför hög eftersom liknande upplevelser framkommit i flera artiklar. 

För att skapa teman och subteman som täckte alla fynd som hittats genom analysen av 

artiklarna krävdes en bra förståelse för fynden. Analysen visade att upplevelserna var olika 

bland patienterna vilket gjorde det svårt att få med liknande fynd och att skapa passande 

namn på teman och subteman. Fynden delades upp i två teman, negativa upplevelser och 

positiva upplevelser. Två subteman valdes till negativa upplevelser vilka blev brist på 

uppmärksamhet samt brist på kommunikation och kontroll. Det valdes också två subteman 

till positiva upplevelser vilka var trygghet av det fysiska rummet samt att vara delaktig.  

För att examensarbetet ska kunna ha en hög trovärdighet och kunna överföras till andra 

sammanhang och grupper ska arbetet ha tillräckligt beskriven data för att studiens läsare ska 

kunna värdera överförbarheten (Polit & Beck, 2004). Det kan ske om någon annan följer 

arbetets data, dataanalys, metod, urval och sökning. Den valda metoden till arbetet har 

tydligt beskrivits och förutsätter att examensarbetets läsare ska kunna bedöma arbetets 

kvalitet. Genomförandet och analysen har beskrivits så enkelt så möjligt så att andra kan följa 

dem steg för steg. Examensarbetets syfte och det som framkommer i resultatet kan användas 

i olika verksamheter som bedriver isoleringsvård och infektionskliniker. Det som 

framkommit är patienters upplevelser av isoleringsvård kan ge förutsättningar för 

vårdpersonal att kunna ge en vård anpassad till den enskilda individen.  

6.3 Etikdiskussion 
Båda författarna till examensarbetet har tillsammans läst, analyserat, granskat och diskuterat 

artiklarna för att inga misstolkningar ska ske. Enligt Codex (2013) ska artiklarna till 

examensarbetet inte förfalskas och plagieras vilket författarna tagit hänsyn till. De artiklar 

som är valda till examensarbetet har alla ett godkännande för att utföra studien. Citaten som 

är skrivna i arbetet har skrivits på engelska för att undvika att det sker feltolkningar. För att 

inga egna antaganden eller förutfattade meningar ska ha påverkat resultatet, har författarna 

försökt att ha en så neutral ställning som möjligt genom examensarbetets gång. Till de 

referenser som använts till examensarbetet har den aktuella källan angivits.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsrum. Syftet begränsades 

till somatisk vård och patienter med smittorisk av olika sort. Det framkom både negativa och 

positiva upplevelser av isoleringsvården hos patienterna. De negativa upplevelserna 

övervägde de positiva upplevelserna. Ensamhet, nedstämdhet och stigmatisering var de mest 

framträdande negativa upplevelserna hos patienterna. Patienter upplevde även att 

vårdpersonalen kunde objektifierade dem. Brist på kommunikation och information mellan 

patient, vårdare och anhöriga samt den fysiska omgivningen kunde också påverka 

upplevelsen av isoleringsvården negativt. Författarna till examenarbetet anser att djupare 

och mer kunskap hos vårdpersonalen om patienters upplevelser av att vårdas i isoleringsrum 

förhoppningsvis kan minska de negativa upplevelserna hos patienterna.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Mer forskning kring patienters upplevelser av isoleringsvård bör bedrivas då den i nuläget är 

begränsad. Det bör finnas mer forskning kring hur de negativa upplevelserna som 

framkommer av isoleringsvård kan minskas, detta för att ge patienter en trygg och positiv 

upplevelse av isoleringsvården. Det bör alltså finnas mer forskning kring hur 

skyddsrutinerna ska tillämpas, hur vårdpersonalen ska förhålla sig till patienterna, 

isoleringsrummens utformning, kommunikationen mellan vårdare och patient samt 

informationen till anhöriga. Evidensbaserad kunskap ska kunna hämtas av vårdpersonal för 

att de sedan ska kunna ge en bättre omvårdnad och om möjligt skapa en jag- du relation med 

patienterna.  
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