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Abstrakt 
Bakgrund: Två infektionssjukdomar som kräver att patienten vårdas i en isolerad miljö är 
Meticillinresistenta gula stafylokocker och Clostridium difficile. Isoleringen innebär att 
patienten avgränsas till ett enkelrum med sluss-system där basala hygienrutiner tillsammans 
med isoleringsrestriktioner är avgörande åtgärder för att minska smittspridningen inom 
slutenvården. 

Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att vårdas i en isolerad miljö när risken 
för spridning av smittsam infektionssjukdom föreligger.  

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Elva vetenskapliga artiklar, sex kvantitativa 
och fem kvalitativa, framkom ur sökningar i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO samt 
ur en manuell sökning. Artiklarna sammanställdes genom en integrerad analys. 

Resultat: Studiens resultat sammanfattades under kategorierna social interaktion, utsatthet, 
främmande känslor och känslan av kontroll. Resultatet påvisade att patienter som vårdas i en 
isolerad miljö kunde uppleva sig bortprioriterade, ensamma och nedstämda. Upplevelsen av 
att vara en smittkälla bringade känslan av skuld, skam och stigmatisering. En del patienter 
beskrev att tidigare erfarenhet av isoleringsrutiner upplevdes underlätta vårdtiden och det 
fanns dem som uppskattade avskildheten och upplevde vården i den isolerade miljön som 
trygg. 

Slutsats: För att minska känslan av exempelvis skam och skuld eller upplevelsen av 
nedstämdhet inför att vårdas i en isolerad miljö krävs fullgod information och en ökad 
kunskap hos omgivningen samt hos sjuksköterskan för att kunna bevara patientens värdighet. 

 

Nyckelord: Clostridium difficle, infektionssjukdom, isolering, Meticillinresistenta gula 
stafylokocker, patient, upplevelse.  
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Inledning 
Infektionssjukdomar har blivit ett samhällsproblem världen över då bakterier ständigt 
utvecklas och anpassar sig utifrån omgivningen. En smittsam infektionssjukdom kan medföra 
att patienten måste vårdas i en isolerad miljö avgränsad till ett enkelrum. Att vara avskild från 
omvärlden kan framkalla varierande upplevelser som bör tas på allvar för att bevara 
patientens värdighet. Genom att sjuksköterskan respekterar patientens autonomi och integritet 
kan patienten ta beslut och utföra handlingar i enighet med hens moraliska principer vilket är 
grunden för att inte få sin värdighet kränkt. 

Två vanligt förekommande smittor där patienten måste vårdas i en isolerad miljö är 
Meticillinresistena gula stafylokocker samt Clostridium difficile. För att minska spridningen 
av dem är strikta rutiner, hygienanvisningar och personalens kompetens av stor betydelse. 
Föreliggande studie genomfördes för att beskriva patientens upplevelse av att vårdas i en 
isolerad miljö och därmed öka sjuksköterskans kunskap samt förståelse. 
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1. Bakgrund 
1.1 Vård i en isolerad miljö ur ett nutida perspektiv  
I föreliggande studie används definitionen av att vårdas i en isolerad miljö i enlighet med 
Gilmartin, Grota och Sousa (2013). De beskriver isolering som ett tillstånd där individen 
upplever en reducering av sinnesintryck och socialt samspel med ofrivilliga begränsningar i 
den fysiska sfären och möjligheten till frihet.  

Att vårda patienter med en smittsam infektionssjukdom i en isolerad miljö bidrar till 
att andra inneliggande patienter på samma avdelning skyddas från att smittas. Att patienter 
avgränsas till ett enkelrum förekommer idag vanligtvis på infektionskliniker inom 
slutenvården. Slutenvård sker inom sjukhusets väggar och innebär den vård som ges när 
öppenvården eller hemsjukvården inte har resurser nog att behandla patienten 
(Socialstyrelsen, 2012). Infektionskliniker har möjligheten att vårda patienter i en isolerad 
miljö med hjälp av enkelrum med sluss-system. Sluss-systemet innebär att en innersluss innan 
patientrummet avgränsar rummet från korridoren och ytterslussen ut ifrån patientrummet 
används för att hantera smittfarligt avfall som sedan hämtas utifrån. Vårdformen tillsammans 
med strikta basala hygienrutiner ska minska risken för spridning av smitta (Arbetsmiljöverket, 
AFS 2015:1). De basala hygienrutinerna innebär bland annat att underarmar, händer och 
slemhinnor ska vara fria från smycken. Vid risk för kontakt med kroppsvätska ska 
plastförkläde och handskar användas, händerna tvättas med tvål och vatten vid synlig smuts 
och desinficeras innan, under och efter patientkontakt (Socialstyrelsen, SOSFS 2015:10, 5§). 

 Utöver riktlinjerna kring de basala hygienrutinerna finns specifika anvisningar som 
strikt bör eftersträvas för att minska risken för smittspridning. En patient med en smittsam 
infektionssjukdom ska vårdas i enkelrum, allt material förvaras i innerslussen, förbrukat 
material slängs i ytterslussen och alla instrument samt apparatur desinficeras innan de tas ut ur 
patientrummet. Ett fåtal smittsamma infektionssjukdomar kräver användning av munskydd 
eller skyddsrock. Den isolerade patienten får inte lämna sitt enkelrum, antalet vårdgivare 
begränsas för att minska risken för spridning och det kan även förekomma besöksrestriktioner 
(Lloyd Jones, 2014). 
 
1.2 Isolering ur ett historiskt perspektiv 
Redan på 1300-talet förekom något som kan liknas med nutidens hantering av smittsamma 
sjukdomar. I och med utbrottet av epidemin digerdöden som utplånade nästan en tredjedel av 
alla västeuropéer upprättades åtgärder för att minska risken för smittspridning i Europas 
hamnstäder. När skeppen anlade vid hamnen var sjömännen tvungna att sitta i karantän i 40 
dagar innan de fick gå i land (Centers for disease control and prevention, 2014). 

När kontinenten Nordamerika upptäcktes sent 1400-tal spreds de smittsamma 
infektionssjukdomarna från Europa vidare i världen med människan som smittväg. Det var 
dock inte förrän år 1878 som isolering i ett hälsofrämjande syfte legaliserades. Det var först 
efter upprepade utbrott av gula febern som det nationella karantänsystemet upprättades år 
(Centers for disease control and prevention, 2014). 
 
1.3 Infektionssjukdomar som kräver vård i en isolerad miljö 
Infektionssjukdomar är ett samhällsproblem som drabbar människor världen över. Med en 
stor mångfald mikrober som besitter egenskaperna att anpassa sig till miljö, bärare och dagens 
teknik utgör de ett stort hot för människan (Centers for disease control and prevention, 2011). 
Inom slutenvården finns det en stor risk att patienten drabbas av en vårdrelaterad infektion 
(VRI), det vill säga en infektion som uppkommit som resultat av en behandling eller den vård 
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som givits (Institutet för hälsa och välfärd, 2016c). Av 1,7 miljoner amerikanska patienter 
som var smittade med en vårdrelaterad infektion under år 2002 beräknades över 90,000 ha 
dött av infektionen eller av en associerad anledning (Klevens et al., 2007). 

Om en person misstänks vara smittad av en allmänfarlig infektionssjukdom och risken 
för smittspridning föreligger bör en tillfällig isolering upprättas inom slutenvården 
(Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap. 5, 4§). Exempel på infektionssjukdomar som i de 
flesta fall isoleras är Tuberkulos (Thomas, Bello & Seto, 2013), Meticillinresistenta gula 
stafylokocker (Hallak et al., 2016), Clostridium difficile (Zoutman, Ford, Sopha & Wylie, 
2015) Vancomycinresistenta enterokocker (Bryce et al., 2015), Extended spectrum beta-
lactamase (Kola et al., 2007) samt Middle east respiratory syndrome (Jeong et al., 2016). 
Föreliggande studie behandlar endast Meticillinresistenta gula stafylokocker och Clostridium 
difficile.      
 
1.4 Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 
De gula stafylokockerna (stafylococcus aureus) är en del av människans normalflora av 
bakterier. Bakterien finns oftast i näsan men trivs även i andra slemhinnor och på huden. 
MRSA är en stam av gula stafylokocker som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika och 
benämns som en kontaktsmitta. En kontaktsmitta kan smitta genom både direkt eller indirekt 
kontakt, antingen direkt från den smittade patienten eller indirekt från den kontaminerade 
miljön där patientens vistats (Institutet för hälsa och välfärd, 2016b). 

Inom vården är MRSA en vanlig vårdrelaterade infektion och många vårdavdelningar 
har problem med att bli av med bakterien då den lätt sprids vidare. Varje patient med 
konstaterad MRSA inom slutenvården vårdas isolerad i enkelrum med strikta rutiner inom 
basal hygien för att minska risken för smittspridning (Institutet för hälsa och välfärd, 2016b). 
Enligt smittskyddslagen ska varje enskilt fall anmälas till folkhälsomyndigheten och 
landstingets smittskyddsläkare (Smittskyddslagen, SFS 2004:168, kap 2, 4§). 
 
1.5 Clostridium difficile (CD) 
Clostridium difficile är en sporbildande bakterie med förmågan att överleva i omgivningen 
längre än många andra bakterier. På grund av bakteriens överlevnadsförmåga kan den lätt 
smitta andra personer som befinner sig i den kontaminerade miljön. Bakterien lever i tarmen 
och är ibland toxinbildande, det är då symtom så som feber och diarré i varierande 
allvarlighetsgrad hos patienten uppstår. Bildar den inte toxiner kan många vara bärare av den 
utan att ha några symtom. Patienter som behandlas med antibiotika kan få sin normala 
tarmflora rubbad och därmed ges bakterien möjlighet att växa till sig och skapa en irritation 
på tarmslemhinnan vilket i sin tur ger upphov till infektionen. I och med att bakterien är så 
pass smittsam krävs det att patienten vårdas i enkelrum med sluss-system, att personalen strikt 
följer de basala hygienrutinerna och att noggrann städning på avdelningen sker (Institutet för 
hälsa och välfärd, 2016a).       
 
1.6 Värdighet 
Ordet värdighet har flera betydelser och kan enligt Edlund (2012) delas upp i tre dimensioner. 
Den första är den absoluta värdigheten som är okränkbar, oföränderlig och grunden för 
människans existens. Den andra dimensionen är den relativa värdigheten och är mer formbar, 
har en förmåga att förstå andras värdighet och sina egna etiska ställningstaganden. Den sista 
dimensionen är den yttre värdigheten som avspeglas i hur människan agerar utifrån sina etiska 
värderingar och genom social interaktion kan en individs värdighet bli kränkt. Att respektera, 
lyssna på och acceptera patienten har stor inverkan på bevarandet av värdigheten men det är 
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även viktigt att bekräfta känslor som kan uppstå utan att påverka delaktigheten i den egna 
vården (ibid). 

Patientens värdighet kan inom hälso- och sjukvården både bevaras och kränkas. För 
att få sin värdighet kränkt krävs det att en persons handlingar eller beslut avviker från de 
individuella moraliska grunderna och inskränker på självrespekten (Sandman & Kjellström, 
2013). Sjuksköterskan ska sträva efter att upprätthålla ett korrekt etiskt handlande för att 
bevara patientens integritet, autonomi och värdighet vilket bidrar till en fullgod omvårdnad. 
Genom att värna om allas rätt till lika vård och sträva efter att vara kulturellt kompetent kan 
sjuksköterskan upprätthålla det etiska agerandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
 

2. Problemformulering 
Idag kräver vissa infektionssjukdomar att patienten vårdas i en isolerad miljö, 
Meticillinresistenta gula stafylokocker och Clostridium difficile är två sjukdomar som tillhör 
den typen av infektionssjukdomar. Att vårda en patient i en isolerad miljö kräver stor 
kompetens hos personalen då det är viktigt att arbeta för att minska risken för smittspridning 
och därmed bidra till en mer patientsäker vård. Tidigare forskning som behandlar patientens 
upplevelse av att vårdas i en isolerad miljön när risken för spridning av smittsam 
infektionssjukdom föreligger är begränsad vilket kan tyda på att det finns fler perspektiv att 
beskriva samt att mer kunskap finns att inhämta. 

Om patientens perspektiv på att vårdas i en isolerad miljö lyfts fram kan ett bredare 
spektra av upplevelser komma att identifieras vilket kan underlätta utförandet av en 
personcentrerad vård. Omvårdnaden för den isolerade patienten bör vara individanpassad 
utifrån ett psykosocialt perspektiv där både psykiska och sociala aspekter respekteras så att 
värdigheten bevaras. Om medvetenheten för patientens individuella upplevelser ökar kan 
sjuksköterskan ständigt beakta den isolerade patientens värdighet och arbeta preventivt med 
att bevara den. 
 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att vårdas i en isolerad miljö när risken för 
spridning av smittsam infektionssjukdom föreligger. 
 
4. Metod 
4.1 Design 
Vald metod för studien var en litteraturstudie med deskriptiv design. För att besvara 
föreliggande studies syfte genomfördes systematiska litteratursökningar av vetenskapliga 
artiklar i databaser som behandlar ämnet omvårdnadsvetenskap. För att finna ytterligare 
relevanta artiklar genomfördes en manuell sökning av inkluderade artiklars referenslistor. 
Samtliga funna artiklar granskades kritiskt och för att sammanställa ett resultat användes en 
integrerad analys (Kristensson, 2014).  
  
4.2 Sökstrategi 
För att kunna utföra litteratursökningarna lyftes meningsbärande ord fram ur syftet. Orden 
som identifierades var patient, upplevelse, isolering och infektionssjukdom. Alla 
meningsbärande ord översattes sedan till engelska genom svensk MeSH och resultatet blev 
patient, attitude, patient isolation och communicable disease. För att bredda sökningarna togs 
synonymer till de meningsbärande orden fram genom att studera relevanta artiklar och de 
nyckelord som flest använt sig av. Ur granskningen framkom orden experience, effect, 
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psychological effect, infectious patient, infection, cross infection, methicillin-resistant 
staphylococcus aureus och isolation. Databaserna som användes för sökningarna var Cinahl, 
Medline och PsycINFO. Det primära målet var att söka alla ord som ämnesord i de olika 
databaserna, de ord som inte fanns söktes istället i fritext. För att bredda sökningarna söktes 
orden i fritext med trunkering (*). Efter att alla ord hade sökts var och ett för sig 
kombinerades dem genom de Booelska sökoperatorerna OR och AND i så breda sökningar 
som möjligt. Sökningarna utfördes genom att söka alla synonymer med OR och sedan 
kombinera dem och resterande fristående ord med AND (Kristensson, 2014). För att kunna 
identifiera vilka ord som gav relevanta resultat i varje databas exkluderades ett ord i taget. Om 
sökresultatet förblev detsamma med samma antal relevanta artiklar valdes ordet som uteslutits 
ur sökningen bort. I vissa fall när ämnesord användes försvann relevanta träffar ur 
sökningarna och för att inte gå miste om dem söktes orden istället i fritext, se Bilaga 1.  

I samtliga databaser har begränsningar gjorts för att få fram så aktuella artiklar som 
möjligt. Begränsningen för sökningarna var att artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna 
på engelska och publicerade mellan år 2007–2017. För att finna ytterligare artiklar utfördes en 
manuell sökningen genom att inspektera de redan utvalda artiklarnas referenslistor. Metoden 
användes för att bredda resultatet och inte gå miste om lämpliga artiklar (Kristensson, 2014). 
 
4.3 Urval 
Inklusionkriterier för studien var att artiklarna skulle behandla patientens upplevelse av att 
vårdas i en isolerad miljö, populationen skulle vara både män och kvinnor över 18 år och 
patienten skulle vara eller ha varit smittad av Meticillinresistenta gula stafylokocker eller 
Clostridium difficile. Patienten skulle även vara eller ha varit inneliggande inom 
slutenvården. 

Urvalet av artiklar skedde i tre steg för att systematiskt kunna identifiera relevanta 
artiklar till studien (Kristensson, 2014). Först lästes samtliga artiklars titlar som sökningarna 
genererade vilket resulterade i att 27 stycken valdes ut i urval ett, titlarna lästes gemensamt. I 
andra steget lästes artiklarnas abstrakt individuellt under kontinuerlig diskussion om 
artiklarnas relevans. Reviewartiklar exkluderades och de artiklar som fortfarande behandlade 
ämnet utifrån inklusionskriterierna behölls, 14 stycken artiklar kvarstod i andra urvalet. I 
tredje och sista urvalet lästes de kvarvarande artiklarna i fulltext upprepande gånger. 
Genomläsningen utfördes individuellt och ett sista gemensamt beslut togs efter att ha jämfört 
urvalen. Det tredje och sista urvalet genererade i nio slutgiltiga artiklar. De fem artiklar som 
valdes bort svarade inte på syftet i resultatet eller uppfyllde inte inklusionskriterierna 
angående de valda infektionssjukdomarna eller att patienten skulle vårdats inom slutenvården.  

Åtta kompletterande artiklar framkom genom en manuell sökning som innebar en 
granskningen av de inkluderade artiklars referenslistor, de genomgick samma urvalsprocess 
som ovan (Kristensson, 2014). I andra urvalet valdes två av de kompletterande artiklarna bort 
då det inte framgick om patienterna vårdades inom slutenvården eller inte. Efter det tredje 
urvalet exkluderades ytterligare en artikel som inte uppfyllde inklusionskriterierna då 
resultatet behandlade andra infektionssjukdomar än de som föreliggande studie avgränsats till. 
Till sist återstod fem artiklar som fortfarande var relevanta och som tillsammans med de andra 
nio artiklarna kvalitetsgranskades.  
 
4.4 Granskning 
För att kunna bedöma artiklarnas kvalitet genomfördes en granskning med hjälp 
granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, 2014). Utifrån mallarnas resultat exkluderades tre artiklar som inte 
höll tillräckligt hög kvalitet. En hade inget etiskt godkännande från en etisk kommitté och den 
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andra bedömdes ha ett för stort bortfall på nästan 50% av studiedeltagarna. Den tredje artikeln 
hade en vag beskrivning av hur datainsamlingen och analysen genomförts samt ett spretigt 
resultat. De kvarstående elva artiklarna ansågs ha medelhög till hög kvalitet och kom att 
utgöra studiens resultat, se Bilaga 2.       
 
4.5 Bearbetning och analys 
För att sammanställa resultatet genomfördes en integrerad analys enligt Kristensson (2014). I 
första steget lästes samtliga utvalda artiklar ett flertal gånger för att identifiera likheter och 
skillnader, genomläsningen genererade i fyra meningsenheter som sedan kondenserades. I 
andra steget bildades fyra kategorier för att ge en övergripande bild och i tredje steget 
bildades nio underkategorier som skapade struktur i det sammanställda resultatet 
(Kristensson, 2014), se Tabell 1. För att synliggöra hur varje artikel underbyggde resultatet 
utformades en schematisk sammanställning där det framkom huruvida varje artikel tillförde 
data till samtliga underkategorier, se Tabell 2. 
 

Tabell 1 (Analysprocess)  

Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori 

“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” 

The feeling of 
being alone in the 
room and the need 
of company 

Att känna sig sedd 
 
Att bli övergiven eller att 
överge 

Social 
interaktion 

“I couldn't touch anybody, 
I couldn’t go into anyone's 
room…, they [healthcare 
staff] looked at you as if 
you were a piece of dirt” 

The feeling of 
being worthless and 
ashamed 

Stigmatisering 
 
Att uppleva skam och 
skuld 
 
Att bli behandlad med 
värdighet 

Utsatthet 

Another patient reported 
feeling more introverted 
while in isolation, whereas 
another reported feeling 
depressed 

The feeling of 
being changed and 
depressed 

Nedstämdhet, ångest och 
vemod 
 
Att bli förändrad 

Främmande 
känslor 

Participants expressed a 
desire to understand their 
MRSA situation and 
valued accurate 
information that enhanced 
their knowledge, thus 
helping them to cope with 
their situation 

The feeling of 
desire for 
information to 
understand and 
cope  

Att acceptera och förstå 
 
Betydelsen av 
information 

Känslan av 
kontroll 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 
För att säkerställa föreliggande studies trovärdighet och för att ta deltagarnas säkerhet, 
värdighet och integritet i beaktning var det ett krav att artiklarna som utgjorde resultatet var 
godkända av en etisk kommitté (Kristensson, 2014). Efter att ha granskat samtliga artiklar 
utifrån valda granskningsmallar fastslogs det att alla som kom att utgöra föreliggande studies 
resultat var etiskt godkända och sex stycken av dem redovisade dessutom för ett muntligt eller 
skriftligt samtycke. 

Författarna till föreliggande studie besitter erfarenhet från arbete inom 
infektionssjukvården och för att lyckas få det redovisade resultatet samt urvalsprocessen så 
objektiv och etiskt korrekt som möjligt har författarna läst och granskat artiklarna separat. 
Befintlig förförståelse har diskuterats och egna reflektioner har åsidosatts, samtliga fakta har 
analyserats och inkluderats utan personliga värderingar.  
 

Tabell 2 (Artikelrelevans) 

 

Kategorier:                     
 

Social 
interaktion 

Utsatthet Främmande 
känslor 

Känslan av 
kontroll 

Underkategorier: 
 
 
 

 
 
Författare: 

Att känna sig 
sedd (x) 

 
Att bli 

övergiven eller 
att överge (·) 

Stigmatisering (x) 
 

Att uppleva skam 
och skuld (·) 

 
Att bli behandlad 
med värdighet (Δ) 

Nedstämdhet, 
ångest och vemod 

(x) 
 

Att bli förändrad 
(·) 

Att acceptera 
och förstå (x) 

 
Betydelsen av 
information (·) 

Barratt et al., (2010) 
Kvalitativ 

x 
 

· 
Δ 

· 
 

x 
· 

Guillemin et al., (2014) 
Kvalitativ 

x 
· 

x 
· 
Δ 

 
x 

 
x 
· 

Pacheco & Spyropoulos 
(2010) 
Kvalitativ 

x 
· 

 
· 

  
· 

Skyman et al., (2010) 
Kvalitativ 

 
· 
 

x 
· 
Δ 

 
x 
 

 
· 

Webber et al., (2012) 
Kvalitativ 

x 
· 

x 
· 
Δ 

x 
· 

 
· 

Day et al., (2011) 
Kvantitativ 

 
 

  
x 

 

Findik et al., (2012) 
Kvantitativ 

 
· 

  
x 

 
x 

Livorsi et al., (2015) 
Kvantitativ 

 
x 

 
Δ 

 
 

 
· 

Mehrotra el al., (2013) 
Kvantitativ 

 
 

· 
Δ 

  
· 

Mei Ling Soon et al., 
(2013) Kvantitativ 

 
 

  
x 

 

Wassenberg et al., 
(2010) Kvantitativ 

 
x 

  
x 

 
· 
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5. Resultat 
Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar från USA, Turkiet, Nya Zeeland, Sverige, Kanada, 
Schweiz, Nederländerna och Singapore. Fem stycken har en kvalitativ metod och sex stycken 
har en kvantitativ metod, se Tabell 2. Artiklarna är publicerade mellan år 2007–2017 och 
beskriver hur patienten upplever vården i en isolerad miljö när risken för spridning av 
Clostridium difficile eller Meticillinresistenta gula stafylokocker föreligger. 
 
5.1 Social interaktion 
5.1.1 Att känna sig sedd 
Somliga patienter berättade att de upplevde att vården i den isolerade miljön påverkade 
sjuksköterskans besöksfrekvens (Wassenberg, Severs & Bonten, 2010). Besöken var i vissa 
fall så pass få att det fick patienten att uppleva sig som bortprioriterad, andra patienter 
upplevde att vårdpersonalen var mer uppmärksam än vanligt (Guillemin et al., 2014). Vissa 
patienter upplevde att de blev lyssnade på och fick den hjälp de behövde när de larmade från 
rummet (Livorsi, Kundu, Batteiger & Kressel, 2015) men att vårdas i en isolerad miljö 
upplevdes många gånger som ensamt (Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 2010; 
Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012). 

De negativa konsekvenserna som vårdformen medförde för patienterna upplevdes 
skapa en barriär i interaktionen mellan vårdtagare och vårdgivare (Barratt, Shaban & Moyle, 
2010; Guillemin et al., 2014). En del patienter upplevde att avskildheten bidrog till 
upplevelsen av att vara socialt isolerad (Barratt et al., 2010).  
 
5.1.2 Att bli övergiven eller att överge 
I flera studier upplevde patienterna som vårdades i en isolerad miljö att deras familj och 
närstående besökte dem sällan vilket gav upphov till upplevelsen av att den sociala kontakten 
reducerades (Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Webber et al., 2012). 
Isoleringen gav i vissa fall upphov till upplevelsen av att patienten blivit separerade från sina 
närstående i samband med sin infektionssjukdom (Findik, Ozbas, Cavad, Erkan & Yildizeli 
Topcu, 2012). Några upplevde att situationen var hopplös och kände sig övergivna (Skyman, 
Thunberg Sjöström & Hellström, 2010). Upplevelsen av att ha ett minskat socialt umgänge 
fortlöpte i vissa fall efter vårdtiden i hemmiljö då patienten själv drog sig undan från sin 
sociala krets på grund av rädslan för att smitta andra (Guillemin et al., 2014).  
 
5.2 Utsatthet 
5.2.1 Stigmatisering 
Stigmatisering kring sjukdomen var något som flera patienter oroade sig för, patienterna 
upplevde att de blev stämplade av samhället som annorlunda (Webber et al., 2012). Andra 
patienter redogjorde för upplevelsen av att vara utstötta (Guillemin et al., 2014) och att den 
negativa responsen från omgivningen fick dem att känna sig sårbara i sin situation (Skyman et 
al., 2010). 
 
5.2.2 Att uppleva skam och skuld 
Att vårdas i en isolerad miljö genererade i upplevelsen av att vara smittsam vilket bidrog till 
en rädsla för att sprida sjukdomen vidare (Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 
2010; Webber et al., 2012). Många beskrev att de upplevde sig som orena (Mehrotra et al., 
2013; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012) och patienterna skuldbelade sig själva vilket 
ledde till att de upplevde känslan av skam inför omgivningen (Barratt et al., 2010; Skyman et 
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al., 2010). Det fanns patienter som upplevde att enkelrummet ledde till känslan av lättnad och 
säkerhet samt minskade upplevelsen av förödmjukelse som infektionssjukdomen medförde 
(Guillemin et al., 2014). 
 
5.2.3 Att bli behandlad med värdighet 
En del av patienterna upplevde att vårdpersonalen inte respekterade deras behov och 
preferenser (Mehrotra et al., 2013) men det fanns patienter som upplevde att vårdgivarna 
behandlade dem med artighet och respekt vilket bevarade deras värdighet (Livorsi et al., 
2015). Vissa patienter upplevde att vårdpersonalen inte tog isoleringsrutinerna på allvar vilket 
fick dem att uppleva frustration, förvirring och ilska (Webber et al., 2012).  
En del patienter beskrev upplevelsen av att de fick en sämre vård än de som inte var under 
isoleringsrestriktioner (Barratt et al., 2010; Skyman et al., 2010) och vissa upplevde att de 
blev nekade behandling för sin primära sjukdom på grund av smittan (Skyman et al., 2010). 
Patienterna förklarade att de i vissa fall upplevde sig kränkta, instängda, begränsade (Skyman 
et al., 2010) och omänskliggjorda (Webber et al., 2012) samt att isoleringen bidrog till 
upplevelsen av frustration, ilska och rädsla (Barratt et al., 2010). Den ofrivilliga avskildheten 
inskränkte i vissa fall på patientens personliga sfär vilket gjorde att de upplevde sig fängslade 
och mentalt torterade (Guillemin et al., 2014). En del upplevde att enkelrummet ingav känslan 
av att ha ett privatliv vilket gav dem tröst i situationen (Barratt et al., 2010). 
 
5.3 Främmande känslor 
5.3.1 Nedstämdhet, ångest och vemod 
En del patienter beskrev att de upplevde nedstämdhet och vemod, i många fall 
sammankopplades upplevelsen till känslan av ensamhet (Guillemin et al., 2014). Vårdformen 
och isoleringsrestriktionerna ledde i en del fall till att patienterna upplevde tristess (Findik et 
al., 2012; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012). Patienter som vårdades i en isolerad 
miljö på en allmän vårdavdelning upplevde sig nedstämda men inte ångestfyllda under 
vårdtiden. Känslorna stämde inte överens med vad patienter på en intensivvårdsavdelning 
upplevde under samma vårdform, hos dem beskrevs varken upplevelsen av nedstämdhet eller 
ångest (Day et al., 2011). Liknande upplevelsen framkom då ångest och nedstämdhet visade 
sig vara likvärdig hos isolerade och icke-isolerade patienter (Findik et al., 2012; Wassenberg 
et al., 2010), de isolerade patienterna upplevde inte någon förändring i deras generella 
psykiska mående (Wassenberg et al., 2010).  

Förutom ångest och nedstämdhet så förekom även upplevelsen av stress hos 
patienterna, i vissa fall kunde alla tre symtom identifieras och härledas till patientens 
upplevelse av att vårdas i en isolerad miljö (Mei Ling Soon, Madigan, Jones & Salata, 2013). 
Antalet dagar som patienten vårdades under isoleringsrestriktioner visade sig ha betydelse för 
deras upplevda hälsa. Efter att ha vårdats i en isolerad miljö i upp till två dygn upplevde 
patienterna att deras hälsa hade försämrats (Wassenberg et al., 2010).     
 
5.3.2 Att bli förändrad 
Patienterna upplevde att de blev förändrade under sin vårdtid i den isolerade miljön. En 
patient beskrev att hen upplevde sig ha blivit mer introvert under vårdtiden och en annan 
upplevde ett försämrat självförtroende, känslorna bidrog till att vårdtiden upplevdes svår att 
hantera (Webber et al., 2012). Andra förändringar som patienter beskrev var att de upplevde 
sig mer noggranna med sin egen och andras hygien efter att ha vårdats under 
isoleringsrestriktioner (Guillemin et al., 2014). En annan patient berättade om upplevelsen av 
att vården bidragit till en reducerad självständighet på grund av den ofrivilliga avskildheten 
(Barratt et al., 2010). 
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5.4 Känslan av kontroll 
5.4.1 Att acceptera och förstå 
Ett flertal patienter som vårdades i en isolerad miljö upplevde att de var nöjda med 
erfarenheten under vårdtiden (Findik et al., 2012). Det fanns patienter som upplevde att 
situationen var hanterbar och en del beskrev att tidigare erfarenhet av vårdformen upplevdes 
underlätta vårdtiden och bidrog till en större acceptans (Barratt et al., 2010). En del patienter 
upplevde tacksamhet över att få sitt privatliv bevarat under vårdtiden i den isolerade miljön 
vilket i sin tur upplevdes öka förståelsen för vårdformen (Guillemin et al., 2014). 
 
5.4.2 Betydelsen av information 
Återkommande upplevelser hos patienter var att de fick bristfällig information eller ingen 
information alls om sjukdomen och isoleringsrestiktionerna (Barratt et al., 2010; Pacheco & 
Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012), en del upplevde att det ledde 
till förvirring (Skyman et al., 2010). Flera patienter beskrev upplevelsen av att vara oroliga 
(Guillemin et al., 2014; Pacheco & Spyropoulos, 2010) och för vissa patienter grundades oron 
i okunskap och upplevelsen av brist på information (Pacheco & Spyropoulos, 2010) samt en 
ängslan inför framtiden (Barratt et al., 2010). Det framkom att patienterna som vårdades i en 
isolerad miljö upplevde att de inte fick det stöd och den hjälp som behövdes för att hantera sin 
aktuella situation, de upplevde sig exkluderade från samordningen kring deras egen vård 
(Mehrotra et al., 2013).  
  Det fanns patienter som upplevde att de fått den information och undervisning de 
behövde och upplevde sig nöjda under vårdtiden i den isolerade miljön (Livorsi et al, 2015; 
Wassenberg et al., 2010). En patient beskrev hur hen upplevde att ångesten minskade genom 
mottagandet av utförlig information om isoleringsrutinerna och sjukdomen (Barratt et al., 
2010). 
 
5.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet sammanfattades under fyra kategorier. Under social interaktion beskrevs det att 
patienterna som vårdades i en isolerad miljö upplevde en barriär mellan sig och 
vårdpersonalen samt deras anhöriga. De flesta upplevde att det var påfrestande att behöva 
separeras från sin omgivning men det fanns även dem som uppskattade avskildheten. Under 
utsatthet var upplevelsen av skuld och skam framträdande, i många fall kunde det härledas till 
att patienterna upplevde sig orena. Det fanns dem som upplevde att vårdpersonalen inte 
respekterade deras behov och preferenser, några andra upplevde att de blev behandlade med 
artighet och respekt. Kategorin främmande känslor behandlade främst patientens upplevelse 
av nedstämdhet, andra förekommande upplevelser var ångest, vemod och tristess. Det fanns 
även de patienter som inte påverkades psykiskt av att vårdas i en isolerad miljö. Den sista 
kategorin känslan av kontroll beskrev behovet av information som patienterna upplevde sig 
ha. Många uppfattade att informationen var bristfällig men vissa patienter upplevde 
situationen som acceptabel och att de fick fullgod information. Det beskrevs även att tidigare 
erfarenhet av vårdformen bidrog till större acceptans.  
 

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion  
I föreliggande litteraturstudie sammanställdes resultat från tidigare forskning som beskrev 
patientens upplevelse av att vårdas i en isolerad miljö när risken för spridning av smittsam 
infektionssjukdom föreligger. Då systematiska sökningar inte innefattar all publicerad 
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vetenskaplig forskning finns möjligheten att vissa perspektiv och upplevelser inte tillförts till 
resultatet vilket kan ha påverkat föreliggande studies tillförlitlighet (Kristensson, 2014). En 
empirisk intervjustudie hade med fördel kunnat genomförts och möjligtvis genererat fler 
upplevelser och därmed en ökad kunskap inom ämnet. Trots det anses föreliggande studies 
tillförlitlighet styrkas av det varierade urvalet, den transparenta analysprocessen och 
sanningshalten i resultatet. Punkterna uppfylls genom att inkludera både män och kvinnor, 
synliggöra analysen samt genom att resultatet endast bygger på det insamlade underlaget och 
inte egna tolkningar (Kristensson, 2014). 

Valet av metod kan ifrågasättas då det finns en risk att upplevelserna har värderats och 
tolkats på grund av den befintliga förförståelsen. Upplevelserna kan därmed ha framställts på 
ett annat vis än vad deltagarna haft för avsikt att uttrycka. Tolkningsrisken kan ha påverkat 
studien i den mån att resultatet inte avspeglas i det insamlade datamaterialet fullt ut. Om så är 
fallet finns möjligheten att studiens tillförlitlighet och verifierbarhet påverkats (Kristensson, 
2014).  
 
6.1.1 Sökstrategi 
För att få så strukturerade och noggranna sökningar som möjligt var målet att använda alla 
ämnesord som fanns tillgängliga utifrån de valda begreppen (Kristensson, 2014). Då en del 
ord inte fanns som ämnesord söktes de i fritext istället. Några ämnesord valdes bort då de 
varken tillförde eller minskade antalet relevanta träffar i sökningarna, även då användes 
istället fritextsökning. Ämnesord och fritextord valdes och utformades således efter de 
sökkombinationerna som genererade flest relevanta träffar utan att några lämpliga artiklar 
gick förlorade (Kristensson, 2014). I metoden redovisas det att ordet methicillin-resistant 
staphylococcus används som fritextord och i Bilaga 1 framgår det att ordet är en del av 
sökningen i databasen Cinahl. Anledningen till att namnet på endast en av de två valda 
infektionssjukdomarna är inkluderade är för att om det exkluderades så försvann relevanta 
artiklar ur sökningen. I de övriga databaserna varken tillförde eller begränsade namnen på de 
två infektionssjukdomarna några relevanta artiklar och valdes därför bort ur sökningarna.  

Valda begränsningar användes direkt från det första ordet som söktes istället för att 
välja begränsningarna i den sista kombinerade slutgiltiga sökningen. Anledningen till 
förfarandet var för att antalet träffar som de slutgiltiga sökningarna genererade reducerades 
om begränsningarna inte sattes från början. Någon svaghet anses inte föreligga på grund av 
strategin. 

Tidsbegränsningen som användes vid sökningarna anses inte begränsa föreliggande 
studie då det kan bidra till en aktualisering hos de valda artiklarna. Aktualiseringen kan stärka 
trovärdigheten i föreliggande studie då överförbarheten till andra sammanhang ökar 
(Kristensson, 2014). Genom att exkludera artiklar som publicerats innan år 2007 föreligger 
dock risken att relevant forskning uteslutits. 
 
6.1.2 Urval 
I studien inkluderades artiklar som innefattade både män och kvinnor. Det varierade urvalet 
som till stor del var jämt fördelat över könen kan ha bidragit till att studiens tillförlitlighet 
ökar i och med att fenomen kan upplevas olika mellan könen och fler perspektiv kan ha 
tillförts (Kristensson, 2014). Om urvalet endast hade inkluderat exempelvis kvinnor hade 
resultatet kunnat bli annorlunda, framför allt hade antalet träffar i sökningarna av artiklar 
minskat då inte någon av de utvalda artiklarna hade begränsat sin population till endast ett av 
könen. Valet att inkludera båda könen i föreliggande studie kan även anses som en styrka då 
det kvinnliga könet beskrivs vara en riskfaktor för nedstämdhet vid isolering vilket skulle 
kunna ha påverkat resultatet (Findik et al., 2012). Det sattes inga begränsningar på artiklarnas 
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ursprungsland vilket gör resultatet mer internationellt och kan styrka överförbarheten, det kan 
även anses som en svaghet vilket preciseras i resultatdiskussionen.  

Eftersom föreliggande studies metod är kvalitativ kunde det varit önskvärt att endast 
inkludera kvalitativa artiklar då resultatet skulle kunna ha blivit mer upplevelsebaserat. Då 
antalet kvalitativa artiklar som svarade på syftet och höll tillräckligt hög kvalitet var för få 
krävdes det att även kvantitativa artiklar inkluderades. Urvalet bestod därför av både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket kan anses som en styrka men också en svaghet. En 
styrka skulle kunna vara att ett bredare resultat kan ha framkommit och att fler perspektiv 
kunnat belysas. Om datamaterialet bygger på en variation av perspektiv finns chansen att det 
bli mer omfångsrikt och därmed ökar studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Att 
inkludera kvantitativa data i en kvalitativ litteraturstudie kan anses som en svaghet då 
kvantitativa artiklar inte främst är upplevelsebaserade vilket medför risken att resultatet blir 
tunt och inte svarar mot syftet. Det finns även svagheter med att använda kvalitativa artiklar, 
vid bearbetning av kvalitativa data föreligger risken för tolkning och värdering vilket kan 
påverka resultatet (ibid).  

I Tabell 2 redovisas varje artikelns relevans och där framgår det att Mei Ling Soon et 
al. (2013) och Day et al. (2011) endast behandlar underkategorin nedstämdhet, ångest och 
vemod. Studiernas resultat kan komma att ifrågasättas utifrån huruvida de tillför något 
material eller inte till föreliggande studies resultat. Relevansen diskuterades men någon 
legitim anledning för att exkludera artiklarna fanns inte då studiernas resultat svarade på 
syftet trots den begränsade datamängden som tillfördes. Studierna uppfyllde även alla 
inklusionskriterier och utöver resultatet så höll de två kvantitativa studierna hög kvalitet 
genom granskningen och använde sig av validerade mätinstrument vilket stärkte motivet till 
att de skulle inkluderas. 

I Bilaga 2 framkommer det att Pacheco och Spyropoulos (2010) inkluderade både 
patienter och anhöriga i deras studie. Det kan reflekteras över om artikeln borde ha 
exkluderats i tredje urvalet då fler perspektiv än patientens beskrevs. Efter att ha granskat 
artikeln så förekom inga tvivel om att artikeln skulle behållas då de olika perspektiven var 
tydligt åtskilda och väl beskriva.    
 
6.1.3 Granskning 
För att öka studiens tillförlitlighet granskades samtliga artiklarnas kvalitet enskilt av 
författarna och diskuterades därefter utifrån bedömningsformulärens frågeställningar. Artiklar 
lästes igenom och granskades på separata formulär med samma frågor för att hålla 
bedömningen av kvalitén objektiv. Till sist diskuterades artiklarnas slutliga bedömda kvalitet 
och ett gemensamt beslut togs om vilka artiklar som skulle inkluderas (Kristensson, 2014), 
alla artiklar utom tre behölls. 
Några av artiklarna som utgör studiens resultat redovisade inget informerat samtycke från 
deltagarna vilket kan anses som en svaghet, dock var alla artiklar etiskt godkända och 
bedömdes vara av medelhög till hög kvalitet. 

Det togs hänsyn till författarnas befintliga förförståelse under hela 
granskningsprocessen genom att ständigt ha en öppen dialog om eventuella värderingar, 
tankar och åsikter. Den fortlöpande diskussionen minskade risken för att tolkningar och 
värderingar lades in.  
 
6.1.4 Bearbetning och analys 
Analysprocessen har redovisats så transparent och tydligt som möjlig. För att synliggöra 
analysen ytterligare skapades två tabeller vilket styrker föreliggande studies tillförlitlighet 
(Kristensson, 2014). I Tabell 1 där analysprocessen förtydligas ses underkategorin uppstaplad 
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innan huvudkategorin trots att det beskrivits att den integrerade analysen genomförts i 
enlighet med Kristensson (2014) då huvudkategorier bildas innan underkategorier. Att 
sammanställa Tabell 1 på genomfört vis var ett medvetet val då det anses bringa ytterligare 
klarhet i hur de olika kategorierna kom fram och hör ihop. Det kan då tänkas förtydliga hur 
huvudkategorin har en övergripande betydelse för de olika delarna i resultatet. 

Att sammanställa föreliggande studies resultat genom en integrerad analys ansågs 
lämpligt då det var av vikt att redovisa resultatet sammanställt och framhäva de skillnader 
som beskrevs. En integrerad analys bidrog även till att resultatet fick en röd tråd genom de 
upplevelser som framkom då kategorierna och underkategorierna som bildades under 
processen låg till grund för resultatets rubriker och underrubriker (Kristensson, 2014). 

Den integrerade analysen genomfördes i första steget individuellt samtidigt som en 
kontinuerlig diskussion fördes om artiklarnas resultat och vad som svarade mot syftet. 
Därefter genomfördes analysprocessen gemensamt för att kondensera texten, bilda kategorier 
och till sist underkategorier för att ge en överskådlig bild av studiens slutgiltiga resultat. 
Genom den pågående diskussionen och det gemensamma genomförandet kunde 
datamaterialet samt resultatet ständigt bearbetas och utvecklas. Utförandet kan därmed anses 
vara en styrka och öka tillförlitligheten då analysen har skett under triangulering (Kristensson, 
2014) men också en svaghet då det finns en risk att författarna har påverkat varandras 
tankegångar och att värderingar har lagts in.    
 
6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av föreliggande studie beskriver en stor variation av upplevelser från patienter som 
vårdas i en isolerad miljö, både av den vård som bedrivs vid isolering samt känslor och 
upplevelser som uppstod på grund av isoleringsrutinerna. 
 
6.2.1 Social interaktion 
Ur resultatet framkom det att exempelvis ensamhet var en upplevelse som många patienter 
hade under den isolerade vårdtiden. Upplevelserna i föreliggande studie var subjektiva och 
känslan av ensamhet kan bero på hur stort behov varje enskild patient har av social kontakt, 
stöd och hur stor förmåga patienten har att hantera sin situation. Många upplevde att vården i 
den isolerade miljön resulterade i att det sociala umgänget reducerades, besöken var färre från 
både anhöriga och sjuksköterskan. Liknande upplevelser beskrevs och kan styrkas i en studie 
från USA. Den visade på att de patienter som vårdades i en isolerad miljö på grund av en 
smittsam infektionssjukdom inte undersöktes lika ofta av läkare som de icke- isolerade 
patienterna (Saint, Higgins, Nallamothu & Chenoweth, 2003). Upplevelserna angående den 
låga besöksfrekvensen av sjuksköterskan i föreliggande studie kan komma att grundas i 
liknande upplevelser, det kan även tänkas vara en förklaring till att patienterna kände sig 
bortprioriterade i föreliggande studie. 
 Det kan reflekteras över om den minskade sociala kontakten från sjuksköterskan 
skulle kunna upplevas som motsägelsefullt med tanke på att varje sjuksköterskas uppgift är att 
bevara patientens värdighet genom att arbeta för allas rätt till lika vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Trots att patienten vårdas i en isolerad miljö har hen lika 
mycket rätt till stöd, information och delaktighet som den icke-isolerade patienten. Genom att 
prioritera bort patienten kan det finnas en stor risk för att hens behov inte tillgodoses och att 
värdigheten kränks.  
 
6.2.2 Utsatthet 
Andra upplevelser som redovisades var att flera patienter kände skam och skuld över sin 
situation samt att de i vissa fall upplevde sig stämplade av samhället. En viktig aspekt att 
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belysa är att sjukvården kan se olika ut beroende på i vilket land den utövas. Det beskrevs i 
metoddiskussionen att variationen på artiklarnas ursprungsland kunde ses som en styrka men 
också en svaghet. Att vårdas i en isolerad miljö i ett land behöver inte generera samma 
upplevelser i ett annat land. På grund av olika vårdkulturer och patienters varierande 
livsåskådningar världen över kan resultatet ha påverkats då deltagarna kan ha upplevt och 
erfarit olika utformningar av vården. De skilda upplevelserna skulle då kunna bero på i vilket 
land och på vilket sjukhus patienten har vårdats, resonemanget styrks av en studie genomförd 
i Grekland av Xesfingi och Vozikis (2016). De undersökte patientens upplevda 
tillfredställelse under vårdtiden i 31 olika länder. Xesfingi och Vozikis (2016) visar på att 
patientens upplevelse av vården påverkades av patientens ålder, antalet sjuksköterskor per 
invånare, samhällets ekonomiska förutsättningar, antalet vårdplatser och om sjukhuset var 
privat eller statligt ägt. Ytterligare en studie påvisar liknande resultat men redovisar även att 
sjukhusets storlek har betydelse för patientens upplevelser (Kraska, Weigand & Geraedts, 
2016). Med det här i åtanke kan det reflekteras över om patienternas upplevelser som härleds 
till stigmatisering kan ha påverkats av samhällets normer eller exempelvis patientens uppväxt. 
En tanke är att patienter som vårdas i ett samhälle där exempelvis religion, etnisk bakgrund, 
politiskt engagemang och samhällsklass har en större betydelse för människors synsätt och 
värderingar kan uppleva vården på ett annat sätt utifrån andra preferenser. Om patienten inte 
är uppvuxen med att bli uppmärksammad av samhället och människor runt omkring så finns 
möjligheten att vården i den isolerade miljön inte upplevs på samma sätt som av en patient 
som är van att få sina behov och önskemål tillgodosedda. Xesfingi och Vozikis (2016) samt 
Kraska, Weigand och Geraedts (2016) stärker resonemanget då de redovisar att samhället där 
vården utförs har betydelse för patientens upplevelser.  

I Sverige finns det riktlinjer för sjuksköterskan som säger att hen ska bedriva en jämlik 
vård med gott bemötande oavsett exempelvis etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning samt 
att vården ska anpassas utifrån patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Utformade riktlinjer kan minska risken för att vården uppfattas som avskräckande och 
ovälkomnande. Det är då av stor vikt att vårdpersonalen har patientens upplevelse i åtanke för 
att inte riskera att kränka värdigheten. Det beskrivs i resultatet att patienter upplevde sig ha 
blivit kränkta, det är då deras relativa eller yttre värdighet som blivit kränkt. Det kan ske när 
den sociala interaktionen leder till att patienten inte upplever sig delaktig i vården, lyssnad på 
eller känner sig åsidosatt. Genom att patientens individuella behov tillgodoses finns det en 
ökad chans för att patienten känner sig respekterad och att värdigheten bevaras (Edlund, 
2012). Det kan tänkas att föreliggande studies resultat har påverkats av sjuksköterskans 
bemötande och kulturella kompetens samt om hen lyckades bevara patientens värdighet. 

Föreliggande studie inkluderade endast patientens upplevelser av att vårdas i en 
isolerad miljö då patienten var smittad med MRSA eller CD. Om en annan smittsam 
infektionssjukdom hade inkluderats finns chansen att resultatet hade påvisat andra 
upplevelser. Luftburna smittor kräver att personal och anhöriga ska använda munskydd och 
eventuella andra åtgärder vid kontakt med patienten. När en patient är smittad av aktiv 
tuberkulos är munskyddet en ytterligare smittskyddsåtgärd än de som vidtas när patienten är 
smittad med MRSA eller CD (Centers for disease control and prevention, 2016). 
Användningen av munskydd är en åtgärd som skulle kunna ha påverkat patientens upplevelse 
av att vårdas i en isolerad miljö. Hade patienters upplevelser av att isoleras i samband med 
tuberkulos inkluderats finns möjligheten till att resultatet hade visat på andra upplevelser 
kring exempelvis utsatthet, den sociala interaktionen, upplevelsen av en bevarad värdighet 
eller stigmatisering. 

Trots skam, skuld och stigmatisering fanns det patienter som upplevde sig trygga av 
att vårdas under isoleringsrutiner och värdesatte sitt privatliv. Liknande upplevelser påvisades 
i en studie från England, där beskrevs det att patienterna som vårdades i en isolerad miljö 
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många gånger upplevde enkelrummet som befriande då de fick ha en privat miljö med egna 
rutiner (Newton, Constable & Senior, 2001). 
 
6.2.3 Främmande känslor 
Patienterna som vårdades i en isolerad miljö beskrev ett flertal gånger att de upplevde sig 
nedstämda eller att de hade andra vemodiga upplevelser såsom känslan av ångest eller stress. 
Upplevelsen av nedstämdhet var den mest framträdande vemodiga känslan i föreliggande 
studies resultatet. Att nedstämdhet är vanligt förekommande under vårdformen styrks av 
Lupión-Mendoza, Antúnez-Domínguez, González-Fernández, Romero-Brioso och Rodriguez-
Bano (2015) som identifierade isoleringen som en primär bidragande orsak till den upplevda 
nedstämdheten. I flera av de artiklar som utgör föreliggande studies resultat uppmärksammas 
studiedeltagarnas tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa, det kan anses vara en bidragande 
yttre faktor i föreliggande studie då patienternas upplevelser kan ha påverkats och resultatet 
blivit styrt (Kristensson, 2014). 
 I föreliggande studies resultat beskrivs det hur isolerade patienter på en allmän 
vårdavdelning upplever sig nedstämda till skillnad från isolerade patienter på en 
intensivvårdsavdelningen (IVA) som inte beskrev någon upplevd nedstämdhet. Det kan 
tänkas att de skilda upplevelserna till stor del beror på de olika avdelningarnas utformning, 
tillgång till personal, patientens allmäntillstånd samt enkelrummets miljö. På IVA vårdas 
endast svårt sjuka patienter som ofta är medvetandesänkta och kräver övervakning samt vård 
dygnet runt. Patientens sänkta allmäntillstånd kan tänkas påverka upplevelsen av att vårdas i 
en isolerad miljö, dessutom finns möjligheten att personalens ständiga närvaro samt den 
medicinska utrustningen inbringar en känsla av trygghet. Resonemanget styrks av Forsberg, 
Lindgren och Engström (2011) som beskriver patientens upplevelse av att flyttats från en 
intensivvårdsavdelning till en allmän vårdavdelning. Många upplevde att vården på IVA gav 
dem känslan av säkerhet då personalen alltid fanns tillgänglig och hade 
övervakningsutrustning till hjälp. De upplevde även att miljön på IVA var mer lugn och 
rogivande än på den allmänna vårdavdelningen (ibid).    
 
6.2.4 Känslan av kontroll 
Många patienter i föreliggande studie beskrev att informationen och undervisningen kring den 
isolerade miljön och deras sjukdomen var bristfällig men en liten del av patienterna upplevde 
den som fullgod. Genom att informera patienten om exempelvis vikten av basal hygien, 
eventuella besöksrestriktioner, sjukdomsförlopp, medicinsk behandling och lokala 
anvisningar gällande den isolerade miljön finns chansen att patientens följsamhet ökar. För att 
involvera patienten i vården, informera, undervisa och tillgodose de individuella behoven 
krävs det att sjuksköterskan besitter en kulturell kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Genom att anpassa information och undervisning utifrån patientens kultur och 
värderingar kan hens upplevelse av vårdformen förbättras och risken minskar för att 
patientens värdighet kränks.  

I en studie utförd i Hong Kong framkom det från vårdpersonal som var smittade med 
SARS (severe acute respiratory syndrome) att de hade varierande upplevelser av hur mycket 
information och stöd de fick under vårdtiden i den isolerade miljön (Mok, Chung, Chung & 
Wong, 2005). De beskrev upplevelsen av att inte ha kontroll över sin situation då den 
bristande informationen om provsvar och sjukdomsförlopp inte gav dem någon inblick i hur 
sjukdomen faktiskt påverkade deras kroppar, det medförde att de inte upplevde sig vara 
delaktiga i vården. Det fanns dock de som upplevde att sjukvårdspersonalen tog extra tid åt att 
förklara behandling, gav utrymme för patienten att ställa frågor och involverade patienten i 
vårdförloppet. De patienter som upplevde att de fått fullgod information upplevde sig ha mer 
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kontroll över situationen och ett stort stöd från personal och anhöriga (ibid). Mok et al. (2005) 
styrker föreliggande studies resultat om den upplevda bristen på information, undervisning 
och kunskap då patienten vårdas i en isolerad miljö för att minska risken för smittspridning.  

Det kan tänkas att om patienten är medveten om hur sjukdomen smittar och vilka 
åtgärder som ska vidtas för att undvika att smitta andra kan leda till att patienten får ökad 
kontroll över sin situation. Det kan även ge chans åt patienten att undervisa personer i sin 
omgivning om smittspridning och ger möjlighet till en ökad social interaktion. Genom att 
förbättra informationen och undervisningen kan det tänkas att patientens autonomi, värdighet 
och integritet bevaras eller återställs vilket kan vara viktigt för patientens upplevelse av en 
personcentrerad och fullgod vård. Resonemanget styrks av svensk sjuksköterskeförening 
(2014) som beskriver vikten av sjuksköterskans informativa roll i relation till patientens 
autonoma förmåga. Genom fullgod information ges patienten möjlighet att fatta egna beslut 
och ge ett informerat samtycke i såväl omvårdnad som medicinsk behandling. 
 
6.2.5 Samhällsaspekter på vården i den isolerade miljön 
Förutom att det har visat sig att patientens upplevelser av att vårdas i en isolerad miljö oftast 
har en negativ klang kan dessutom vården och samhället påverkas på en högre nivå. I en 
studie från USA visade resultatet att Clostridium Difficile som ensam orsak ökar samhällets 
årliga kostnaderna över 796 miljoner dollar vilket motsvarar över sex miljarder Svenska 
kronor (McGlone et al., 2012). De kostsamma konsekvenserna kan vara skäl nog till att 
konstatera att infektionssjukdomar är ett allvarligt problem i dagens vård men kostnaderna är 
inte de enda negativa konsekvenserna. 
 I dagens samhälle är vårdrelaterade infektioner ett av de största hoten mot en 
patientsäker vård på sjukhusen. VRI bidrar till ökade kostnader, förlängda vårdtider, mer 
påfrestningar för patienterna samt en ökad dödlighet (Socialstyrelsen, 2006). I en studie från 
Sverige visade resultatet att patienter med VRI löpte större risk för återinläggning i 
eftervårdsförloppet och att antalet vårddygn ökade drastiskt i takt med infektionerna. Det 
visade sig även att dödligheten bland patienter med VRI var högre ett år efter sjukhusvistelsen 
jämfört med patienter utan VRI (Rahmqvist, Samuelsson, Bastami & Rutberg, 2016), 
detsamma gällde dödligheten under vårdtiden (Rattanaumpawan & Thamlikitkul, 2017). 

Redan på Florence Nightingales tid under 1800-talet fanns förståelsen för hur viktigt 
det är med både den personliga hygienen och omgivningens renlighet. Florence Nightingale 
skrev att de två viktigaste aspekterna för att behandla infektioner och minska risken för 
smittspridning var frisk luft och renlighet (Nightingale, 1860). 

Det kan reflekteras över om att kunskapen kring konsekvenserna som 
infektionssjukdomarna medför, vårdrelaterade eller inte, borde bidra till en större noggrannhet 
både hos patienter och vårdpersonal när det kommer till hygien och rutiner. Det kan tänkas att 
åtgärderna skulle kunna bidra till minskade fall av vårdrelaterade infektioner och därmed 
reducera de negativa följderna.  

 
7. Slutsats 
Att vårdas i en isolerad miljö för att minska risken för spridning av smittsam 
infektionssjukdom upplevdes som påfrestande och omvälvande, det resulterade i bland annat 
känslan av ensamhet, nedstämdhet och utsatthet. Många patienter upplevde sig även vara en 
smittkälla vilket gav upphov till känslan av skam, skuld och stigmatisering. Trots att de flesta 
upplevelserna var negativa fanns det även dem som uppskattade avskildheten och kände att 
vårdformen bringade trygghet. För att minska de genomgående negativa upplevelserna inför 
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att vårdas i en isolerad miljö krävs fullgod patientinformation och ökad kunskap hos 
omgivningen samt sjuksköterskan för att bevara patientens värdighet.  
 
7.1 Klinisk nytta 
Föreliggande studies resultat kan vara till nytta för vårdavdelningar som kommer i kontakt 
med patienter som drabbats av en smittsam infektionssjukdom och har möjligheten att vårda 
patienten i en isolerad miljö. De beskrivna upplevelserna kan ge en ökad kunskap och 
förståelse för hur patienterna upplever vårdformen vilket kan ge sjuksköterskan bättre 
förutsättningar för att bedriva en patientsäker vård med patientens värdighet i beaktning. 
Kunskapen kan även leda till att förutfattade meningar minskar och att stigmatiseringen kring 
att vara en smittkälla reduceras. Om behovet av information och undervisning 
uppmärksammas så kan sjuksköterskan arbeta preventivt med syfte att bevara patientens 
värdighet genom att alltid förmedla fullgod information till patienterna. Genom att vara 
medveten om att patientens upplevelse av vården i den isolerade miljön är individuell kan 
sjuksköterskan på ett lyhört och professionellt sätt främja hälsa samt minska risken för att 
kränka patientens värdighet.  
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
För att kunna förbättra vården och ge möjlighet till att utveckla åtgärder som kan underlätta 
vården för patienten i den isolerade miljön föreslås vidare forskning gällande sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder. Antalet studier inom området var begränsat vilket tyder på att ämnet är 
outforskat och behöver lyftas för fortsatt forskning och utveckling av vården. Ytterligare finns 
det önskemål om fortsatt forskning inom ämnet med kvalitativ metod vilket kan ge en bredare 
bild av de subjektiva upplevelserna och öka sjuksköterskans förståelse. 
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Bilaga 1. Sökmatris         Sid 1(2) 

Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 
(Dubbletter) 

Urval 2 Urval 3 

Cinahl 
2010-08-25 
09.30 

1. Experience* 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

162,360    

Cinahl 
2010-08-25 
09.30 

2. Effect* 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

708,517    

Cinahl 
2010-08-25 
09.30 

3. ”Psychological 
effect*” 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

609    

Cinahl 
2010-08-25 
09.30 

4. MH ”patient 
attitudes” 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

19,455    

Cinahl 
2010-08-25 
09.30 

5. 1 or 2 or 3 or 4 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

834,460    

Cinahl 
2010-08-25 
10.00 

6. MH ”cross 
infection” 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

9,720    

Cinahl 
2010-08-25 
10.00 

7. MH ”methicillin-
resistant 
staphylococcus 
aureus” 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

3,431    

Cinahl 
2010-08-25 
10.00 

8. 6 or 7 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

12,354    

Cinahl 
2010-08-25 
10.30 

9. Patient* 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

810,057    

Cinahl 
2010-08-25 
10.30 

10. Isolation* 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

12,075    

Cinahl 
2010-08-25 
11.00 

11. 5 and 8 and 9 
and 10 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

200 14 (1) 10 7 



 

 

Sid 2(2) 
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 
(Dubbletter) 

Urval 2 Urval 3 

Medline 
2010-08-25 
14.15 

1. Patient* 
- English language 
- 2007-2017 

2,584,225    

Medline 
2010-08-25 
14.15 

2. MH ”patient 
isolation” 
- English language 
- 2007-2017 

910    

Medline 
2010-08-25 
14.30 

3. Infectious 
patient* 
- English language 
- 2007-2017 

61,268    

Medline 
2010-08-25 
14.30 

4. 1 and 2 and 3 
- English language 
- 2007-2017 

159 11 (2) 3 1 

 

 

Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 
2010-08-24 
09.30 

1. Patient* 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

291,919    

PsycINFO 
2010-08-24 
09.30 

2. Isolation* 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

9,964    

PsycINFO 
2010-08-24 
10.00 

3. Infection 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

26,549    

PsycINFO 
2010-08-24 
10.15 

4. Attitude 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

175,586    

PsycINFO 
2010-08-24 
10.30 

5. 1 and 2 and 3 and 
4 
- Peer reviewed 
- English language 
- 2007-2017 

32 2 1 1 



 

 

Bilaga 2. Artikelmatris              Sid 1(11)  

 
 
 

Författare, år, 
titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Barrat, R., Shaban, 
R., & Moyle, W. 
(2010). Behind 
barriers: patients’ 
perceptions of source 
isolation for 
Methicillin-resistant 
Staphylococcus 
aureus (MRSA). 
Australian journal of 
advanced nursing, 
28(2), 53-59  
 
Land: Nya Zeeland 

Att undersöka den levda 
erfarenheten hos patienter 
i MRSA-isolering inom 
akutsjukvården på ett 
sjukhus i Nya Zeeland. 

Metod/Design: 
Kvalitativ/Fenomenologisk 
deskriptiv. 
 
Inklusionskriterier: 
Patienter som vårdats under 
isolering och 
besöksrestriktioner i minst 3 
dagar. 
 
Exklusionskriterier: Ej 
redovisat.   
 
Urval: Studiegrupp: 
avsiktligt urval, 10st (5 
kvinnor, 5 män) 46-78år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Van Manen’s 
analysmetod. 

Styrkor:  
Tydligt syftet och kontext. 
Genomförligt beskriven 
studiedesign, datainsamling, 
analys och resultat. 
Analysen var separat 
genomförd samt ett 
heterogent urval. 
 
Svagheter:  
Ingen redovisad  
örförståelse inför ämnet 
eller relation till deltagare.  

Att vara isolerad bidrog till upplevelsen av rädsla, 
ilska, frustration samt skam och skuld. Många 
upplevde ängslan inför framtiden. Att vårdas i en 
isolerad miljö fick en del patienter att uppleva 
känslan av att vara socialt isolerade, få en sämre vård 
än icke-isolerade patienter och att chansen till 
självständighet minskade. Det fanns även 
upplevelsen av att vårdformen skapade en barriär 
mellan patienterna och vårdpersonalen. Många 
upplevde att informationen och undervisningen var 
bristande, en patient redogjorde för att hens ångest 
minskade så fort hen fick adekvat information. I 
vissa fall upplevdes det som att enkelrummen ledde 
till ett privatliv samt tröst i situationen. I en del fall 
upplevde patienterna en förståelse inför 
anledningarna till vårdformen, det visade sig att äldre 
patienter med tidigare erfarenhet upplevde en större 
acceptans. 



 

 

Sid 2(11) 

  

Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Day, H. R., Perencevich, E. 
N., Harris, A. D., Himelhoch, 
S. S., Brown, C. H., Guber-
Baldini, A. L., Dotter, E., & 
Morgan, D. J. (2011). Do 
contact precautions cause 
depression? A two- year 
study at a tertiary care 
medical centre. Journal of 
hospital infection, 79(2), 103-
107. doi: 
10.1016/j.jhin.2011.03.026  
 
Land: USA 

Att fastställa 
sambandet mellan 
kontaktrestriktioner 
och depression och 
ångest. 

Metod/Design: Kvantitativ/Retrospektiv 
kohortstudie. 
 
Inklusionskriterier: Patienten skulle ha varit 
inneliggande mer än 24 timmar och patienten 
skulle vara över 18år. 
Exklusionskriterier: Patienter som var inlagda på 
en psykiatrisk avdelning med diagnoserna 
schizofreni eller bipolär sjukdom.  
 
Urval: Studie grupp 1: slumpmässigt urval, 
3138st isolerade patienter-allmän avdelning (1290 
kvinnor, 1848 män) medelålder 51år.  
Studiegrupp 2: slumpmässigt urval, 1644st 
isolerade patienter-intensivvårdsavdelning (662 
kvinnor, 1032 män) medelålder 55år.  
Kontrollgrupp 1: slumpmässigt urval, 25426st 
icke isolerade patienter-allmän avdelning (13650 
kvinnor och 11776 män) medelålder 50år.  
Kontrollgrupp 2: slumpmässigt urval, 5854st icke 
isolerade patienter-intensivvårdsavdelning (2360 
kvinnor, 3494 män) medelålder 56år. 
 
Datainsamling: Journalgranskning. 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  
Tydligt beskriven 
studiedesign, 
datainsamling och en 
tydligt genomförd 
analysbeskrivning. 
Urvalet var 
slumpmässigt och stort. 
Validerade 
mätinstrument har 
använts och författarna 
redogjorde för befintliga 
confounders och 
anpassade resultatet 
därefter.  
 
Svagheter:  
Urvalet var heterogent 
och där med inte 
generaliserbart. Det 
förekom confounders 
och resultatet var 
otydligt beskrivet. 

 

De patienter som vårdades i 
en isolerad miljö på en allmän 
vårdavdelning upplevde 
nedstämdhet i större 
utsträckning är de icke-
isolerade patienterna på 
samma avdelning, det visades 
dock ingen skillnad i upplevd 
ångest hos samma 
patientgrupper. 
Hos de patienter som 
vårdades i en isolerad miljö 
på en intensivvårdsavdelning 
var upplevelsen av både 
ångest och nedstämdhet lika 
utsträckt som hos de icke-
isolerade patienterna. 
 



 

 

Sid 3(11) 

 
  

Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Findik, U. Y., Ozbas, A., 
Cavad, I., Erkan, T., & 
Yildizeli Topcu, S. (2012). 
Effects of the contact 
isolation application on 
anxiety and depression levels 
of the patients. International 
journal of nursing practice, 
18(4), 340-346. doi: 
10.1111/j.1440-
172X.2012.02049.x  
 
Land: Turkiet 

Att utvärdera 
effekterna av 
kontaktisolerings 
inverkan och 
patienternas 
nivåer av ångest 
och depression. 

Metod/Design: Kvantitativ/Icke-randomiserad 
kvasiexperimentell. 
 
Inklusionskriterier: Patienten skulle vara isolerad 
relaterat till MRSA eller CD i minst 5 dagar, 
patienter skull vara mellan 18 och 65år, patienter 
skulle vara läskunnig och unna kommunicera utan 
problem. 
 
Exklusionskriterier: Patienten skulle inte ha en 
demenssjukdom eller en depressionsdiagnos. 
 
Urval: Studiegrupp: icke-slumpmässigt urval, 60st, 
(15 kvinnor, 46 män) medelålder 54år.  
Kontrollgrupp: icke-slumpmässigt urval, 57st, (13 
kvinnor, 44 män) medelålder 56år. 
 
Datainsamling: Enkät & HADS (hospital anxiety 
and depression scale). 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  
Tydligt beskrivet och 
presenterat syfte samt 
en utförligt beskriven 
studiedesign, 
datainsamling och 
resultat. Validerade 
mätinstrument har 
använts. 

 
Svagheter:  
Urvalsförfarandet var 
icke-slumpmässigt 
och urvalet var litet. 

De patienter som vårdades i en 
isolerad miljö upplevde samma nivå 
av ångest och nedstämdhet som de 
icke-isolerade patienterna. Många av 
de isolerade patienterna upplevde sig 
nöjda över vårdformen. En del 
patienter uttryckte upplevelsen av att 
vara uttråkade och ett fåtal patienter 
upplevde att de hade blivit separerade 
från sin familj och sina närstående. 



 

 

 Sid 4(11) 

 
  

Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Guillemin, I., Marrel, 
A., Lambert, J., 
Beriot-Mathiot, A., 
Doucet, C., Kazoglou, 
O., Luxemburger, C., 
Reygrobellet, C., & 
Arnould, B. (2014). 
Patients’ experience 
and percepion of 
hospital-treated 
Clostridium difficile 
infections: a 
qualitative study. The 
patient: patient-
centered outcome 
research, 7(1), 97-105. 
doi: 10.1007/s40271-
013-0043-y 
 
Land: Schweiz 

Att undersöka 
inverkan på 
patientens liv av 
sjukhusbehandlad 
CDI från första CDI-
symtomen genom 
hela deras 
sjukhusvistelse och 
efter utskrivning. 

Metod/Design: 
Kvalitativ/Deskriptiv  
 
Inklusionskriterier: USA: Patienter 
över 50 år som hade varit 
inneliggande på grund av CDI-
infektion under de senaste sex 
månaderna.  
Frankrike: Patienter över 40 år som 
hade varit inneliggande på grund av 
CDI-infektion under de senaste 14 
månaderna. 
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat   
 
Urval: Studiegrupp: avsiktligt urval, 
24st (12st från Frankrike och 12st 
från USA, 10 kvinnor, 14 män) 41-
91år. 
 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer med intervjuguide. 
 
Analysmetod: Tematisk analys och 
innehållsanalys. 

Styrkor:  
Syftet och kontexten var 
tydligt. Genomförligt 
beskriven datainsamling, 
analys och resultat. Ett 
heterogent urval i tillräckligt 
stort antal samt uppnådd 
datamättnad.  
 
Svagheter: 
Ingen redovisad 
analysmättnad eller 
förförståelse till ämnet. Ingen 
redovisad relation till 
deltagarna. 

Vissa upplevde att vårdformen bidrog till oro 
samt att de fick få antal besök från familj och 
närstående. Många upplevde ensamhet vilket 
upplevdes leda till nedstämdhet och vemod. 
Andra upplevde känslan av att vara en fånge, 
utstött och bortprioriterade. En del upplevde en 
rädsla inför att smitta andra. Vissa upplevde att 
vårdformen bildade en barriär vilket de 
upplevde som ”mental tortyr”. Några patienter 
upplevde beteendeförändringar, de blev mer 
noggranna med sin och andras hygien. Andra 
patienter upplevde att de hade blivit förändrade 
när de kom hem, de undvek till en början att 
umgås med andra då de var rädda för att smitta. 
En del upplevde att enkelrummet bidrog till 
känslan av lättnad, säkerhet samt minskade 
förödmjukelsen som sjukdomen medförde. 
Vissa upplevde en tacksamhet för att få vårdas i 
enkelrum då det bidrog till upplevelsen av att få 
ha ett privatliv vilket i sin tur ökade förståelsen 
inför vårdformen. Det förekom även att 
patienterna upplevde att vårdpersonalen var mer 
uppmärksam på grund av isoleringen och 
restriktionerna.  



 

 

 Sid 5(11) 

 
  

Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Livorsi, D. J., Kandu, M. G,. 
Batteiger, B., & Kressel, A. 
B. (2015). Effects of contact 
precautions for MRSA on 
patient satisfaction scores. 
The journal of hospital 
infection, 90(3), 263-266. 
doi: 
10.1016/j.jhin.2015.02.007 
 
Land: USA 
 
 

Att utvärdera om 
kontaktrestriktioner 
för patienter med en 
historia av att vara 
smittade av MRSA 
påverkar ett 
HCAHPS-resultat. 

Metod/Design: Kvantitativ/Fall-kontroll studie. 
 
Inklusionskriterier: Patienterna var tvungna att 
vara under kontaktrestriktioner på grund av 
MRSA under hela deras sjukhusvistelse. Patienten 
skulle ha blivit MRSA-positiv under en tidigare 
sjukhusvistelse eller inom öppenvården. 
 
Exklusionskriterier: Patienter som blivit smittade 
under aktuell sjukhusvistelse eller precis innan. 
Patienter som var isolerade på grund av någon 
annan smitta än MRSA. Patienter på psykiatriska 
och gynekologiska avdelningar samt 
brännskadeenheter. 
 
Urval: Studiegrupp: slumpmässigt urval, 70st 
isolerade patienter. 
Kontrollgrupp: slumpmässigt urval, 139st icke-
isolerade patienter. 
 
Datainsamling: Enkät & HCAHPS (the hospital 
consumer assesment of healthcare providers and 
systems). 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  
Tydligt beskrivet och 
presenterat syfte samt 
en tydlig beskriven 
studiedesign, 
datainsamling och 
analys. Ett utförligt 
resultat där möjliga 
confounders redovisats. 
Validerade 
mätinstrument 
användes, inklusion- 
och exklusionskriterier 
fanns tydligt beskrivet 
och urvalsförfarandet 
var slumpmässigt. 
Svagheter:  
Otydligt beskriven 
sammansättning av 
studiegrupp och 
kontrollgrupp. Urvalet 
var litet med en skev 
fördelning i antalet 
mellan grupperna. 
Confounders förekom. 

De patienter som vårdades i 
en isolerad miljö hade samma 
upplevelse av den vård de 
mottog som de icke-isolerade 
patienterna. Många patienter 
som vårdades i en isolerad 
miljö upplevde att de blev 
behandlade med respekt och 
artighet under vårdtiden, 
många upplevde dessutom att 
de fick sin röst hörd. 
Merparten upplevde att de 
fick fullgod information 
under vårdtiden och ungefär 
hälften av patienterna 
upplevde att de fick hjälp 
efter att ha larmat på 
patientlarmet.  



 

 

 Sid 6(11) 

 
  

Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mehrotra, P., Croft, L., Day, 
H. R., Perencevich, E. N., 
Pineles, L., Harris, A. D., 
Weingart, S. N., & Morgan, 
D. J. (2013). Effects of 
contact precautions on 
patient perception on care 
and satisfaction: a 
prospective cohort study. 
Infection control and 
hospital epidemiology, 
34(10), 1087-1093. doi: 
10.1086/673143 
 
Land: USA 

Att undersöka 
sambandet mellan 
kontaktrestriktioner 
och patientens 
tillfredställelse. 

Metod/Design: 
Kvantitativ/Prospektiv kohortstudie. 
 
Inklusionskriterier: Ej redovisat. 
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat. 
 
Urval: Studiegrupp: icke-
slumpmässigt urval, 238st isolerade 
patienter, (105 kvinnor, 133 män) 
medelålder 52år. 
Kontrollgrupp: icke-slumpmässigt 
urval, 290st icke-isolerade patienter 
(151 kvinnor och 139 män) 
medelålder 53år. 
 
Datainsamling: Strukturerad intervju 
& HCAHPS (the hospital consumer 
assesment of healthcare providers and 
systems). 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  
Syftet var tydligt beskrivet och 
studiedesign, datainsamling samt resultat 
var utförligt presenterat. Studiens urval 
var stort. Författarna genomförde 
analysen separat och studien var blindad. 
Valda mätinstrument var validerade och 
det föreligger en låg risk för 
selektionsbias relaterat till liknande 
egenskaper hos båda grupperna. 
Befintliga confounders redovisas och 
resultatet anpassas där efter samt att 
författarna redogör för studiens power.   
 
Svagheter:  
Studiens urvalsförfarande var icke-
slumpmässigt, urvalet var heterogent och 
där med inte generaliserbart. Författarna 
har inte redovisat inklusion- och 
exklusionskriterier. Det förekom 
confounders. 
 

Patienterna berättade att de 
upplevde en brist på respekt 
för deras behov från 
vårdpersonalen, de upplevde 
inte att de fick det stöd och 
den hjälp de önskade. De 
upplevde sig dessutom 
exkluderade från 
samordningen kring vården. 
Vissa upplevde även att de 
kände sig orena.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Mei Ling Soon, M., 
Madigan, E., Jones, K. R., & 
Salata, R. A. (2013). An 
exploration of the 
psychological impact of 
contact isolation on patients 
in Singapore. American 
journal of infection control, 
41(19), 111-113. doi: 
10.1016/j.ajic.2013.01.037 
 
Land: Singapore  
 

Att undersöka den 
psykiska inverkan av 
kontaktisolering på 
patienter i Singapore 
som var infekterade eller 
bärare av multiresistenta 
bakterier. 

Metod/Design: Kvantitativ/Tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: Patienten skulle vara 
under kontaktisolering/kohortvård för första 
gången relaterat till multiresistenta bakterier. 
Patienten skulle vara isolerad i minst tre 
dagar. Patienten skulle kunna tala engelska 
eller mandarin. Patienten skulle vara över 
21år.  
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat. 
 
Urval: Studiegrupp: slumpmässigt urval, 
20st. 
Kontrollgrupp: slumpmässigt urval, 20st.  
 
Datainsamling: Enkät och HADS (hospital 
anxiety and depression scale). 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor:  
Syftet var tydligt presenterat och 
beskrivet. Studiedesign och 
inklusionskriterier fanns tydligt 
beskrivna samt ett utförligt 
resultat. Urvalsförfarandet var 
slumpmässigt med en homogen 
population. Validerade 
mätinstrument har använts. 
 
Svagheter:  
Beskrivningen av 
datainsamlingen var otydlig, 
detsamma för sammansättningen 
av studiegrupp och kontrollgrupp 
gällande kön och ålder. Urvalet 
var litet och analysen var otydlig. 

 

Det visade sig att de 
patienter som vårdades 
i en isolerad miljö 
upplevde både stress, 
ångest och 
nedstämdhet i en 
markant större 
utsträckning än de 
icke-isolerade 
patienterna.  
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Pacheco, M., & 
Spyropoulos, N 
(2010). The 
expeience of source 
isolation for 
Clostridium difficile 
in adult patients and 
their families. The 
canadian journal of 
infection control, 
25(3), 166-174 
 
Land: Kanada 
 

Att undersöka 
upplevelsen av 
isolering för 
Clostridium 
difficile-positiva 
patienterna och 
deras familjer 
inom 
slutenvården. 

Metod/Design: Kvalitativ/Deskriptiv. 
 
Inklusionskriterier: Patienten skulle vara 
hospitaliserad med en Clostridium difficile-infektion. 
Endast patienter som hade en familjemedlem som var 
villig att delta inkluderades. Familjemedlemmen skulle 
vara någon som patienten ansåg som närstående. 
Medlemmarna var tvungna att kunna behärska engelska 
eller franska språket. 
 
Exklusionskriterier: Om antingen patienten eller 
familjemedlemmen drog sig ur så exkluderades hela 
duon.  
 
Urval: Studiegrupp: bekvämlighetsurval, 10st, 5 
patienter (4 kvinnor, 1 man) 52-80år och 5 anhöriga. 
 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Colaizzi’s analysmetod. 

Styrkor:  
Syftet och kontexten var 
tydligt. Genomförligt 
beskriven studiedesign, 
datainsamling, analys och 
resultat. En separat genomförd 
analys. 
 
Svagheter:  
Ingen redovisad datamättnad 
eller analysmättnad, 
förförståelse inför ämnet eller 
relation till deltagarna. På 
gränsen till för liten 
studiegrupp för en kvalitativ 
studie. Homogent urval. 

Patienterna upplevde sig 
ensamma, ofta var det 
relaterat till få besök av 
familj och närstående. De 
upplevde även orolighet 
relaterat till 
sjukdomsförloppet och 
smittspridningen samt 
osäkerhet relaterat till 
okunskap. Det fanns en 
upplevelse av bristande 
information från 
vårdpersonalen gällande 
sjukdomen och 
implementeringen av 
isoleringsrutinerna. 

 



 

 

 Sid 9(11) 

 
  

Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Skyman, E., Thunberg 
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:  
http://dx.doi.org/10.111
1/j.1471-
6712.2009.00692.x 
 
Land: Sverige 

Att få kunskap 
om patientens 
upplevelse av att 
bli smittad med 
MRSA på ett 
sjukhus och 
därefter bli 
isolerad på en 
infektionsklinik.   

Metod/Design: 
Kvalitativ/Deskriptiv. 
 
Inklusionkriterier: Ej redovisat. 
 
Exklusionskriterier: Patienter 
isolerade mindre än en vecka, 
patienter med talsvårigheter relaterat 
till larynx- eller tungcancer, patienter 
med demenssjukdom, patienter under 
18år och väldigt sjuka patienter.    
 
Urval: Studiegrupp: 
bekvämlighetsurval, 6 stycken (2 
kvinnor och 4 män) 35-76 år.  
 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 
 

Styrkor:  
Syfte och kontext var tydligt. 
Genomförligt beskrivet urval, 
datainsamling, analys och resultat. 
En uppnådd datamättnad, analys 
separat genomförd och redovisad 
förförståelse i relation till 
datainsamling. Belyser sina 
svagheter. 
 
Svagheter:  
Liten studiegrupp för en kvalitativ 
studie, homogent urval. Ingen 
redovisad analysmättnad.  

Att vara isolerad bidrog till att vissa 
patienter upplevde känslan att vara 
instängd, begränsad samt uttråkad och 
en del upplevde sig kränkta på grund av 
vårdformen. Situationen upplevdes som 
hopplös på grund av att vara smittad, 
många upplevde sig övergivna. Vissa 
upplevde att de blev nekade behandling 
för din primära sjukdom. Några 
patienter upplevde sig orena och andra 
upplevde känslan av skam och skuld 
inför risken att smitta nära och kära. 
Många upplevde att undervisningen 
kring sjukdomen och vårdformen var 
bristande vilket ledde till förvirring. En 
del av patienterna upplevde att de fick 
sämre vård än icke-isolerade patienter, 
vissa upplevde sig som sårbara relaterat 
till negativa reaktioner från 
omgivningen.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Wassenberg, M. W. M., 
Severs, D., & Bonten, M. J. 
M. (2010). Psychological 
impact of short-term 
isolation measures in 
hospitalised patients. Journal 
of hospital infection, 75(2), 
124-127. doi:  
10.1016/j.jhin.2010.01.023 
 
Land: Nederländerna 

Att fastställa 
nivåer av ångest 
och depression 
samt livskvalitén 
för patienter som 
exponeras för 
korttids-isolering. 

Metod/Design: 
Kvantitativ/Tvärsnittsstudie/kohortstudie. 
 
Inklusionskriterier: Patienter över 18år, 
patienter som har vårdats under isolering i 
enkelrum i minst 24 timmar och upp till 48 
timmar. 
 
Exklusionskriterier: Patienter som var 
oförmögna att slutföra enkäten på egen hand 
eller med hjälp av forskaren. Patienter som inte 
behärskade holländska. 
 
Urval: Studiegrupp: ej redovisat 
urvalsförfarande, 42st (20 kvinnor, 22 män) 
medelålder 52år. 
Kontrollgrupp: slumpmässigt urval, 84st icke-
isolerade patienter (38 kvinnor och 46 män) 
medelålder 55år. 
 
Datainsamling: Enkät, HADS (hospital anxiety 
and depression scale) och EQ VAS. 
 
Analysmetod: Statistisk analys. 
 

Styrkor:  
Ett stort urval samt en 
tydligt beskriven 
studiedesign och 
datainsamling. En tydligt 
genomförd 
analysbeskrivning och ett 
utförligt resultat.      
 
Svagheter: 
Syftet var otydligt 
presenterat. Beskrivning 
av urvalsförfarandet av 
studiegrupp saknas. 
Urvalet var heterogent 
och ej generaliserbart. 
Avsaknad av relevanta 
mätinstrument för 
upplevd livskvalitet. 

 

En del patienter upplevde att 
vården i den isolerade miljö 
påverkade sjuksköterskans 
besöksfrekvens till det sämre. Det 
visade sig att de patienter som 
vårdades i en isolerad miljö i upp 
till två dygn upplevde en sämre 
hälsa än de patienter som vårdades 
i en isolerad miljö i minst ett dygn. 
Patienterna upplevde inte 
vårdformen som påfrestande på 
deras psykiskt mående. I stort sett 
alla isolerade patienter hade en 
positiv upplevelse gällande 
informationen de fick. De patienter 
som vårdades i en isolerad miljö 
upplevde samma nivå av 
nedstämdhet och ångest som de 
icke-isolerade patienterna. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

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 
 
Land: USA 

Att söka kunskap från 
patienter med MRSA 
för att bättre förstå 
rehabiliteringspatienters 
upplevelse av MRSA 
och strikt isolering. 

Metod/Design: Kvalitativ/Deskriptiv. 
 
Inklusionskriterier: Patienten skulle 
ha varit isolerad i minst en månad. 
Alla skulle vara bärare av MRSA. 
 
Exklusionskriterier: Ej redovisat.  
 
Urval: Studiegrupp: urvalsförfarande 
ej redovisat, 9st, 50-70 år. 
Bortfall: Ingen av orginaldeltagarna 
deltog i implementeringen av 
förbättringsåtgärderna eller i den 
slutgiltiga rapporten. Endast två av 
orginaldeltagarna deltog i en 
uppföljande fokusgrupp. 
 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
Syftet och kontexten var 
tydligt beskriven, en 
uppnådd datamättnad 
samt genomförligt 
beskriven analys och 
resultat. 
 
Svagheter:  
Något liten studiegrupp 
för en kvalitativ studie, 
ingen redovisning av 
urvalsförfarande, 
analysmättnad, 
förförståelse eller 
relation till deltagarna. 
Otydligt beskriven 
datainsamling och 
studiegrupp.  

Patienterna upplevde sig ensamma och 
uttråkade när de vårdades i en isolerad miljö, 
framför allt de patienter med få antal besök 
och som vårdades under en längre tid. Vissa 
upplevde en rädsla för att smitta nära och 
kära och andra patienter upplevde känslan av 
orenhet. Några upplevde stigmatisering och 
att de fått en ”stämpel” av samhället. En 
patient redogjorde för att hen blivit mer 
introvert under vårdtiden, en annan att hen 
fått sämre självförtroende och en tredje att 
hen upplevde sig deprimerad. Vissa 
upplevde situationen som svår att hantera, 
några upplevde att vårdformen bidrog till att 
de kände sig omänskliga. Andra patienter 
upplevde att de kände sig annorlunda, en del 
upplevde ilska och frustation mot 
vårdpersonalen. Många patienter upplevde 
att det gavs en bristande information och 
undervisningen om sjukdomen och 
vårdformen. 


