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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Isoleringsvård är idag vanligt förekommande på infektionsavdelningar och 

andra somatiska vårdavdelningar. Det finns olika former av isoleringsvård, då 

det kan vara att man är bärare av en resistent bakterie och behöver vårdas i 

isolering för att skydda andra eller i form av skyddsisolering vid exempelvis 

nedsatt immunförsvar. Oavsett anledning är det en vård som innebär strikta 

restriktioner gällande hygien och där patienten är bunden till att vara inne på 

rummet, i isolering. Kontakt med andra kan därför reduceras, då onödig 

brytning av isolering bör minimeras. 

Syfte: Syftet var att belysa patienternas erfarenhet av vårdpersonal vid isoleringsvård 

på en somatisk vårdavdelning.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt gjordes baserat på 15 artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Analysen gjordes med sin grund i Friberg, 

(2012). 

Resultat: Flertalet av patienterna hade erfarenheter kring hur viktiga vårdpersonalen var 

under deras isoleringsvård. Det belystes många brister hos vårdpersonal 

gällande information, kommunikation och bemötande. För att isoleringsvården 

skulle vara hanterbar för patienterna var kontinuerlig kontakt med vårdpersonal 

betydelsefull och ständig uppdatering gällande sin behandling av stor vikt.  

Slutsats: Vårdpersonal bör ägna mer tid till de isolerade patienterna, uppdatera dem med 

adekvat information och bemöta dem med respekt och värdighet. Arbeta på ett 

sådant sätt att vårdlidande inte skapas och kommunicera väl. Mer information 

och kunskap om varför isoleringsvård är nödvändig och mer kunskap till 

patienterna om deras sjukdomstillstånd för att skapa förståelse och minska den 

oro och rädsla som ofta uppkommer vid isoleringsvård.  

Nyckelord: Erfarenheter, patient isolering, somatisk vårdavdelning och vårdpersonal  

 

Tack:  Ett stort tack till dem som stöttat och hjälpt oss vid utformning av detta 

examensarbete. Ett extra tack till vår handledare Karin Weman som varit till stor 

hjälp under denna process. 
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1. INLEDNING 

 

Isoleringsvård förekommer på somatiska- och psykiatriska vårdavdelningar och inom 

kriminalvård. Den kontext som valts att belysas i studien är isoleringsvård inom den 

somatiska vården. Patienter som är bärare av smittsamma bakterier eller virus kan behöva 

vårdas i isolering, vilket är den patientgrupp som studien riktar sig mot. En patient som blir 

isolerad, avgränsas från andra patienter till ett enskilt rum och där onödiga besök undviks för 

att minska smittspridning. Personal som vårdar den smittade patienten behöver använda 

skyddskläder för att förhindra att föra smitta vidare. Erfarenheten patienten har av 

isoleringsvård är något som intresserar båda författarna, då vi tidigare varit i kontakt med 

dessa patienter på vårdavdelningar. Intresset och nyfikenheten leder oss till att belysa 

erfarenheter patienter har av vårdpersonalen när de vårdas i isolering.  

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Isoleringsvård då och nu 

 

Isoleringsvård finns över hela världen på somatiska vårdavdelningar och har funnits i flera 

sekelskiften för att förhindra smittspridning. Patienter med en smittsam sjukdom och som 

varit en risk för att smitta andra har isolerats. Redan på 1300-talet då pesten härjade började 

människor placeras i karantän för att förhindra vidare spridning av smittan. I Sverige kom de 

första utformningarna gällande karantän i slutet på 1500-talet och först på 1800-talet som det 

utvecklades och etablerades sjukhus för att behandla epidemier. Det var också vid denna tid 

som kunskap om olika smittämnen grundades och förståelsen av isoleringsvårdens betydelse 

ökade (Örtqvist, 2004).  

 

Isoleringsvård inom somatisk vård innebär att en patient vårdas i ett rum, med stängd dörr i 

separation från andra där noggrann hygiensäkerhet etableras från både personal och patient. 

Ordet isolering inom hälso- och sjukvård innebär att skydda så att smitta inte sprids vidare. 

Det var och är än idag en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning. Isolering 

kan ses som en sista åtgärd för att förhindra smitta då inte endast basala hygienrutiner räcker 

till. Det förekommer isolering av olika anledningar. Det kan vara isolering när en person har 
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en smittsam sjukdom som kan spridas till andra. Det kan även vara när en patient måste 

skyddas i isolering vid exempelvis nedsatt immunförsvar för att undvika smitta, så kallad 

skyddsisolering (NE, 2014a). Vid isoleringsvård måste hygiensäkerheten skärpas då 

smittorisken är hög.  

 

2.2 Smittspridning och vårdrelaterade infektioner 

 

Basala hygienrutiner är grundläggande för att förhindra smittspridning. Det beskrivs hur 

vårdpersonal ska använda sina arbetskläder, hur händerna ska desinfekteras och hur 

användning av skyddsmaterial bör ske. Inga smycken får bäras på händer eller underarmar 

(SOSFS 2007:19). 

 

Vårdrelaterade infektioner har funnits så länge som sjukhus har funnits och innebär en ökad 

risk för isoleringsvård. I dagens samhälle finns god kunskap gällande hygien och hur viktigt 

det är för att förhindra smittspridning, men trots det finns det inom sjukvården spridning av 

smittsamma bakterier som kan leda till vårdrelaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2006) 

Vårdrelaterad infektion innebär att när en person drabbas av en infektion efter vårdvistelse 

eller behandling på sjukhus (NE, 2014b). Detsamma definieras för vårdpersonal som drabbats 

av vårdrelaterade infektioner under arbete. Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste 

komplikationerna hos en patient efter en sjukhusvistelse. De som löper större risk att bli 

drabbade är patienter med sämre immunförsvar (Socialstyrelsen, 2006). När vårdrelaterade 

infektioner förekommer används antibiotika mer och det ökar risken för antibiotikaresistens 

(NE, 2014c). Det blir till en ond cirkel och genom att förebygga vårdrelaterade infektioner 

ökar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2011.) 

 

Det finns olika smittvägar för bakterier och virus. Luftburen smitta sprids genom inandning 

eller indirekt då smittämnet kommit i kontakt med marken eller föremål. När smitta sprids 

genom kontakt mellan två människor eller indirekt via föremål kallas det kontaktsmitta. Blod 

och blodprodukter kan innehålla smittämnen som kan spridas om det smittade blodet kommer 

i kontakt med en annan människas blodbana (ASF 2005:01). 
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2.3 Vårdskada 

 

Kroppslig eller psykisk skada, lidande, sjukdom och dödsfall som kunde ha undvikas genom 

adekvat förhållningssätt är definitionen på vårdskada. Patientsäkerhetslagens syfte är att 

minska vårdskador. En vårdskada är en skada som kunnat motverkas genom rätt 

förhållningssätt och behandling. Negativ påverkan på patientens psykiska och fysiska mående 

räknas som vårdskada. Vårdpersonalens skyldighet är att arbeta patientsäkert, informera 

patienten vid eventuella vårdskador och föra journal. Anmälningsplikt ingår också i 

sjukvårdspersonalens yrke (SFS, 2010:659). 

 

2.4 Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor i Sverige 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs rekommendationer kring 

sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. Dokumentet är 

strukturerat i tre delar som är grundläggande för sjuksköterskans profession där etik och en 

helhetssyn bör ligga till grund för förhållningssättet. Delarna beskriver grundligt vad som 

förväntas av den legitimerade sjuksköterskan. De tre delarna är: omvårdnadens teori och 

praktik, ledarskap samt forskning, utveckling och utbildning. Den legitimerade sjuksköterskan 

bör ha kunskaper kring att motverka smitta och smittspridning samt ha goda kunskaper kring 

rutiner och riktlinjer för att förebygga och uppmärksamma arbetsrelaterade risker 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.5 Vårdvetenskapliga begrepp 

 

2.5.1 Bemötande och ensamhet 

Bemötande är en viktig aspekt för vårdpersonal att ta hänsyn till i alla vårdsituationer. Som 

vårdpersonal är det viktigt att ta hänsyn till de känslor som patienten har och möta individen 

utifrån dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdpersonal har en skyldighet till att 

stötta patientens psykosociala behov som uppkommer av sjukdom (Barrat, Shaban & Moyle 

2011). Ensamhet kan upplevas negativt såväl som positivt. Självvald ensamhet kan bidra till 

ett ökat välbefinnande och till en bättre självkänsla. När ensamheten är ofrivillig kan det bidra 

till känslor som utanförskap och att individen har avsaknad av ett sammanhang med andra 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Vid isolering minskar kontakten med andra patienter och den 
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dagliga aktiviteten tillsammans med andra avgränsas. Vid isoleringsvård kan det förekomma 

känslor som ensamhet, vilket kan påverkar patienternas hälsotillstånd negativt. Människor är 

flockdjur som är i behov av kontakt och socialt umgänge av andra människor (Gilmartin, 

Grota & Sousa, 2013). 

 

2.5.2 Vårdande möten 

Ett vårdande möte bör utifrån vårdpersonalens perspektiv vara kännetecknat av professionellt 

förhållningssätt och engagemang där patienten hela tiden är den centrala punkten. 

Vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient kännetecknas av ett professionellt 

engagemang där fokus är riktat på patienten och dennes behov. Detta innebär att vårdpersonal 

använder sig av sin personliga kunskap och erfarenhet. En god vård som medför 

välbefinnande och lindrat lidande, är beroende av att det finns en mellanmänsklig relation. 

Denna relation bör präglas av ett livsvärldsperspektiv(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Information, kunskap och kommunikation är viktiga begrepp som är sammankopplade för att 

bidra till en ökad förståelse hos patienten gällande sitt tillstånd och sin situation. Som 

vårdpersonal är närvaro och öppenhet till patienten viktiga egenskaper. Den kunskap och 

information som vårdpersonalen har gällande patientens tillstånd kan kännas skrämmande och 

känslig att prata om. Vårdpersonalens förmåga att förmedla kunskap och information är av 

betydelse. Det är viktigt att det råder jämställdhet mellan de båda parterna och att patientens 

frågor tas på allvar. Vårdpersonalens uppgift är att finnas tillhands då patientens frågor 

kommer på tal, möta patienten på samma nivå och stanna kvar i samtalet (Lejsgaard 

Christensen & Huus Jensen, 2004).  

 

2.5.3 Mellanmänskliga relationer 

En mellanmänsklig relation mellan vårdpersonal och patient är nödvändig för att kunna stärka 

patientens hälsoprocess och lindra lidande. Vårdpersonalen är expert inom sitt område och 

patienten är expert på sin kropp. De båda individerna möts i ett mellanmänskligt möte och 

delar kunskaper och erfarenheter för att bästa vård ska kunna ges (Dahlberg & Segesten, 

2010). Ett mellanmänskligt möte och relation skapas inom vården då den unika individen står 

i fokus och förståelse finns hos vårdpersonal, att varje omvårdnadstillfälle är unikt och 

ständigt i rörelse och förändring (Travelbee, 2007). Den mellanmänskliga relationen är 

därmed viktig för vårdaren att ha kunskap om för att stärka patienterna i deras hälsoprocess 

mot ökat välbefinnande och minskat lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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2.6 Definition av vårdpersonal och erfarenhet  

 

Med vårdpersonal menas sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som är i kontakt med 

patienten.  

 

Med erfarenhet avses det som patienten erfar genom kommunikation, vårdande och 

bemötande med eller utan vårdpersonal. Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) 

skriver att erfarenheter skapas i relation till andra människor och situationer. Dessa 

erfarenheter är unika och det är en aktiv process som bidrar till hur människor agerar i vissa 

situationer. 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM- VÅRDLIDANDE 

 

Eriksson (1994) skriver att vårdande i ett historiskt perspektiv utvecklats för att minska det 

mänskliga lidandet. Trots detta skapas ofta ett vårdlidande hos patienterna, hon beskriver tre 

olika former av lidande som ses inom vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande uppkommer av sjukdom eller behandling och känslor som kan uppkomma 

till följd av detta är skam och skuldkänslor. Dessa känslor kan även uppkomma genom 

kränkande attityd från vårdpersonal. Patientens synsätt på sig själv kan bidra till att de 

upplever sig misslyckade. Vårdlidande är det lidande som kan uppkomma tillföljd av 

omvårdnad. Att inte utföra den vård som patienterna kräver och använda sin makt mot 

patienterna ses även som vårdlidande. Livslidande berör människan då livet förändras och 

rubbas ur sin balans. Livslidande innefattar allt som innebär att leva och att vistas med andra 

människor. Sjukdom och ohälsa berör hela patientens livssituation. Isoleringsvård kan infatta 

alla de tre apsekterna av vårdlidande som Erikson (1994) beskriver. Det kan innebära ett 

vårdlidande för patienterna som befinner sig i en ny situation då vardagen förändrats. 

Vårdpersonal kan skapa vårdlidande för de isolerade patienterna samtidigt som patienterna 

kan uppleva sjukdomslidande och ett livslidande tillföljd av den nya erfarenheten av 

isoleringsvård. 
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4. PROBLEMFORMULERING 

 

Isoleringsvård är förekommande på infektionsavdelningar och även på somatiska 

vårdavdelningar. Studier visar att patienter har olika erfarenheter gällande sin isoleringsvård 

där det finns olika faktorer som bidrar till hur deras erfarenhet av isoleringsvård blir (Barrat, 

Shaban & Moyle, 2011). Isolering upplevs olika utifrån varje individ då varje människa är 

unik och har sin egen livsvärld. Det är tidigare känt att vårdpersonal har inflytande på hur 

patienter upplever sin vård och kan därigenom ha en avgörande roll för hur patienterna blir 

tillfredsställda med den vård de får. Patienterna är mer eller mindre utsatta och sårbara på 

grund av det behov av vård som finns. Patienternas erfarenheter är viktigt för vårdpersonal att 

känna till för att minska det vårdlidande som kan uppkomma tillföljd av att patienterna inte 

känner sig hörda eller sedda (Dahlberg & Segesten, 2010). Då vårdpersonal har påverkan på 

patienternas sjukhusvistelse och då isoleringsvård erfars olika hos patienter ställs frågan hur 

patienternas erfarenhet av vårdpersonal vid isoleringsvård är?  

 

5. SYFTE 

 

Syftet var att belysa patienternas erfarenhet av vårdpersonal vid isoleringsvård på en somatisk 

vårdavdelning.  

 

6. METOD 

 

Denna studie är en systematisk litteraturöversikt vilket innebär att den är strukturerad på ett 

systematiskt sätt. Det är tänkt att det valda ämnet som studien handlar som ska belysas och en 

översikt om ämnet ska skapas. Det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt i hela 

arbetsprocessen för att inte förlora kontexten (Friberg, 2012a). 

 

6.1 Litteratursökning 

 

Ett flertal systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO där 

olika sökord användes efter att problemområde identifieras och ett preliminärt syfte skapats. 

Efter sökt på enskilda sökord och gjort olika kombinationer blev patient isolation ett sökord i 

samtliga databaser. Flertalet av träffarna var inriktade inom den psykiatriska vården vilket inte 
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svarade på studiens syfte. Detta gjorde att utbudet av artiklar minskade. Vid alla sökningar av 

artiklarna användes Peer Reviewed, Research Article och English Language för att begränsa 

sökningen. 

6.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

De valda inklusionskriterierna var både män och kvinnor över 18 år som vårdats på en 

somatisk vårdavdelning i isoleringsvård. Exklusionskriterierna som valdes att användas var 

psykiatriska sjukdomar, psykiatrisk vård och ålder under 18 år. I databasen Cinahl förlorades 

relevanta artiklar då en begränsning av artiklar publicerade de senaste tio åren lades till. En 

diskussion mellan författarna gjordes och ett gemensamt beslut togs att inte avgränsa till en 

viss tidsaspekt vid sökningen i denna databas. Vid sökning i databasen Cinahl användes 

Suggest Subject Terms för att få hjälp med relevanta sökord. Likaså användes funktionen 

MeSH i PubMed för att få tips till bra sökord i aktuell databas. För att kontrollera om 

artiklarna var publicerade i en vetenskaplig tidskrift användes Ulrich’s Periodicals Directory 

där artikelns ISN-nummer klistrades in. En frisökning gjordes i PubMed och söktes genom 

titeln på artikeln. 

 

Cinahl: I denna databas användes kombinationer av dessa sökord; Patient isolation, 

Experiences, Cross Infection, Emotions där Psychosocial Factors användes som subheading 

till Patient Isolation. 110 titlar lästes, 67 abstract lästes, 19 artiklar lästes, varav 12 valdes ut. 

 

Pubmed: I denna databas användes kombinationer av dessa sökord; Patient Isolation, 

Infection, Experiences där funktionen Psychology användes som Subheading till Patient 

Isolation.   

64 titlar och abstract lästes, 24 artiklar lästes, varav fem artiklar valdes ut. 

 

PsycINFO: I denna databas användes kombinationer av dessa sökord: Patient isolation, 

Experiences, Infection. Tio titlar lästes, fem abstract lästes och fyra artiklar lästes, varav två 

artiklar valdes ut. 

 

De sökningar som genomfördes i Cinahl redovisas i bilaga 1, respektive i bilaga 2 för 

PubMed och i bilaga 3 för PsycINFO.



 

 

8 

 

6.3 Kvalitetsbedömning av artiklar 

 

Nitton artiklar valdes utifrån den systematiska litteratursökningen och lästes av båda 

författarna. Två artiklar uteslöts då inriktningen inte stämde överrens med de valda 

inklusionskriterierna. Artiklarna hade en inriktning inom den psykiatriska vården. Willman, 

Stoltz och Bathsevani (2011) skriver att de artiklar som inte stämmer överrens med 

frågeställning där valda exklusionskriterier finns med, bör sorteras bort. Två stycken artiklar 

var systematiska litteraturöversikter som kom att användas i bakgrund. De resterande 15 

artiklarna lästes igenom av båda författarna och kvalitetsgranskades. Anledningen till att en 

systematisk kvalitetsgranskning gjordes var för att få en översikt kring artikelns evidens. 

Genom granskning och bedömning kan brister upptäckas i artiklarna (Willman, Stoltz & 

Bathsevani, 2011). 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en kvalitativ respektive en kvantitativ granskningsmall 

av Willman, Stoltz och Bathsevani (2011, s.173-176).  Poäng gavs till de artiklar som 

uppfyllde kriterierna vid granskningen. Poängsättningen utgick från att varje svar "Ja" fick 1 

poäng. För att rangordna artiklarna i kvalitetsnivåer räknades den totala summan ihop där en 

procentuträkning användes för gradering. De artiklar med hög kvalitet skulle uppfylla 80 

procent av kriterierna, de artiklar med medel kvalitet skulle uppfylla minst 60 procent av 

kriterierna och allt under 50 procent klassades som låg kvalitet. Totalt blev det fyra artiklar 

med hög kvalitet, 10 artiklar med medel kvalitet och en artikel med låg kvalitet. 

 

6.4 Analys  

 

Utgångspunkten i analysprocessen utgår från Friberg (2012a). Båda författarna började initialt 

med att läsa artiklarna ett flertal gånger, detta gjordes för att skapa en uppfattning om 

sammanhang och innehåll till varje artikel. Därefter lästes artiklarnas resultat ett flertal gånger 

för att likheter och skillnader skulle identifieras. Artiklarnas resultat tolkades till svenska för 

att sedan återigen läsas igenom. En artikelmatris över artiklarnas syfte, resultat, deltagare och 

design gjordes för att underlätta arbetsprocessen. Nästa steg i analysarbetet var att ta ut 

likheter och skillnader från artiklarnas resultat som svarade an på litteraturöversiktens syfte, 

dessa togs ut ur sin helhet och därefter tolkades de till svenska. En integrativ analys gjordes i 

litteraturöversikten för att kunna syntetisera artiklarnas resultat till en ny helhet. 
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Analysarbetets grund var att gå från artiklarnas helhet, till delar och för att sedan skapa en ny 

helhet. Denna pendling görs för att undvika att värdefullt material till studien försvinner under 

arbetsprocessen. Meningsenheterna från samtliga artiklar studerades noggrant av båda 

författarna. När meningsenheterna lästes användes olika färgpennor för att understryka 

likheter och skillnader i studierna. Genom att sedan sammansälla de olika färgerna kunde 

underliggande mönster börja identifieras. De kvantitativa artiklarnas resultat som ofta består 

av statistiska beräkningar tolkades till text. Båda författarna läste tillsammans 

meningsenheterna och utefter dessa började olika teman att växa fram. Den struktur och 

sortering som skapades medförde att likheter och skillnader kunde identifieras enklare än 

tidigare. Utifrån skillnader och likheter kunde liknande innehåll sorteras under olika rubriker. 

Dessa rubriker bildades utifrån de meningsenheter som var tagna från artiklarnas resultat som 

kunde besvarar studiens syfte och därefter växa fram till ny helhet i form av tema och 

kategorier. 

Artikelmatrisen ses i bilaga 4
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Tabell 1. Översikt av analysarbetet. 

 
Tolkad text från artiklarna 

 

Sammanfattning Tema 

 

Patienterna som vårdades i isolering fick färre 

besök av vårdpersonal än de som inte vårdades i 

isolering. De upplevde även att de var svårare att få 

kontakt med vårdpersonalen. 

(Evans et al., 2003). 

 

 

Patienterna i isoleringsvård fick 

färre besök av vårdpersonal. 

 

Patienternas 

erfarenhet av 

vårdpersonal 

 

En del av patienterna som vårdades i isolering hade 

erfarenheter av att relationen med vårdpersonalen 

påverkades. En del av patienterna hade erfarenheter 

av att vårdpersonalen inte ville ta i hand och hälsa 

och att alla skyddskläder de bar skapade en barriär 

mellan dem och vårdpersonalen.  

(Barratt, Shaban & Moyle, 2011). 

 

 

Relationen med vårdpersonalen 

påverkades på grund av 

isoleringen. Det skapades en 

barriär mellan vårdpersonalen 

och patienterna. 

 

Patienternas 

erfarenhet av 

vårdpersonal 

 

Vissa i vårdpersonalen använde handskar men inte 

förkläde, men patienterna vågade inte säga till att de 

borde ha förkläde, då de inte ville anmärka på 

vårdpersonalens arbete (Andersson, Lindholm & 

Fossum, 2010). 

 

 

Bristande hygienrutiner hos 

vårdpersonalen kunde observeras 

av patienterna. 

 

Vårdpersonalens 

hygienrutiner ur 

patienternas 

perspektiv 

 

Vid vissa tillfällen såg patienterna att 

vårdpersonalen knappt använde skyddskläder 

jämfört med vissa gånger då de använde denna 

skyddsutrustning på ett överdrivet sätt (Wiklund, 

Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 2013). 

 

 

Patienterna kunde observera att 

vårdpersonalen var både 

bristande i sin användning av 

skyddskläder, eller extrem i sin 

användning av dessa. 

 

Vårdpersonalens 

hygienrutiner ur 

patienternas 

perspektiv 

 

Behovet av information var mycket betydelsefullt 

för patienterna. Bristande information hade en 

negativ påverkan på patienternas sjukhusvistelse. 

Många av patienterna beskrev att de inte hade fått 

adekvat information gällande anledning till 

isoleringsvård. Patienterna upplevde även att 

vårdpersonalen hade bristande kunskaper i 

kommunikation (Ward, 2000). 

 

 

Patienterna upplevde att 

information var mycket 

betydelsefullt och att bristande 

information hade en negativ 

påverkan på deras vårdtid.  

 

Information och 

kommunikation från 

vårdpersonal- ett sätt 

att hantera 

isoleringsvården 

 

Nästan alla patienter hade fått muntlig information 

gällande isoleringsvård och vad det innebar. En del 

av dessa patienter hade även fått skriftlig 

information, något som de var positiva till 

(Wassenberg, Severs & Bonten, 2010). 

 

 

Patienterna var nöjda över den 

information de hade fått gällande 

sin isoleringsvård.  

 

Information och 

kommunikation från 

vårdpersonal- ett sätt 

att hantera 

isoleringsvården 
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7. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att etiska övervägande är viktigt att beakta vid 

litteraturöversikter. De artiklar som valdes att användas för det här arbetet har fått tillstånd 

från etiska kommittéer och där etiska aspekter funnits med. För att bevara sanningsenligheten 

i artiklarna har resultaten tagits från dess ursprung utan att manipuleras av författarna som 

skrivit den här systematiska litteraturöversikten. Vidare skriver Forsberg och Wengström 

(2013)  att det är oetiskt att inte presentera de artiklar som inte stödjer forskarens egna åsikter, 

därför inkluderades samtliga artiklar som svarade på studiens syfte oavsett författarnas egna 

åsikter. Författarna i den här systematiska litteraturöversikten har även försökt ha en opartisk 

roll under arbetets gång, för att inte påverka resultatet till vald litteratur.  

 

8. RESULTAT 

 
Resultatet presenteras utifrån tre teman, vilka är; Patienternas erfarenhet av vårdpersonal, 

Vårdpersonalens hygienrutiner ur patienternas perspektiv och Information och 

kommunikation från vårdpersonal- ett sätt att hantera isoleringsvården. De tre temana 

användes för att belysa patienternas erfarenheter av vårdpersonalen när de vårdas i isolering 

på en somatisk vårdavdelning. Nedan visas en tabellöversikt av litteraturöversiktens syfte och 

resultatets teman.  

 

Tabell 2. Översikt av syfte och teman. 

 

Syfte Belysa patienternas erfarenhet av vårdpersonal vid 

isoleringsvård på en somatisk vårdavdelning 

 

Tema 

 

Patienternas erfarenhet av vårdpersonal 

Tema Vårdpersonalens hygienrutiner ur patienternas 

perspektiv 

 

Tema Information och kommunikation från vårdpersonal- ett 

sätt att hantera isoleringsvården 
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8.1 Patienternas erfarenhet av vårdpersonal  

 

De isolerade patienterna fick färre besök och uppmärksamhet från vårdpersonalen än de 

patienter som inte vårdades i isolering (Evans et al., 2003; Gasink et al., 2008). Patienterna 

upplevde att de fick sämre bemötande (Gasink et al., 2008) och att de inte fick den 

uppmärksamhet som de önskade från vårdpersonal (Kennedy & Hamilton, 1997; Ward, 2000). 

Lättillgänglighet till vårdpersonal som arbetade på vårdavdelningar hade patienterna 

önskemål om, detta för att det skulle underlätta för patienterna att kommunicera och få mer 

kontakt med vårdpersonalen (Kennedy & Hamilton, 1997). De färre besöken som patienterna 

fick i isoleringsvård gjorde att de kände sig ensamma och övergivna (Ward, 2000). 

Patienterna upplevde att en kontinuerlig kontakt med vårdpersonal ofta kunde minska denna 

ensamhet, denna relation med vårdpersonal sågs som en av de viktigaste faktorerna för att 

isoleringsvården skulle kännas hanterbar för patienterna (Barratt, Shaban & Moyle, 2011; 

Rees, Davies, Birchall & Price, 2000; Skyman, Sjöström Thunberg & Hellström, 2010). Då 

vårdpersonal visade artighet, respekt och lyssnade på vad patienterna hade att säga upplevdes 

relationen mer positiv (Rees, Brichall & Price, 2000). Vårdpersonalen undvek vid vissa 

tillfällen att ta i hand och hälsa på patienterna vilket gjorde att de kände sig kränkta. 

Vårdpersonal undvek även att gå in till patienterna för att förmedla information, utan tog det i 

dörröppningen för att slippa ta på sig skyddskläder. Även detta orsakade lidande hos 

patienterna (Barratt et al., 2010; Ward, 2000). En del av patienterna hade en övergripande 

neutral erfarenhet av vårdpersonalen och deras bemötande. Det fanns dock en skillnad mellan 

de olika vårdprofessionerna där patienterna uttryckte mer missnöje över läkarna än 

sjuksköterskorna (Wassenberg, Severs & Bonten, 2010). 

 

Isoleringsvård gav upphov till många olika känslor hos patienterna. Hur vården upplevdes och 

varför den upplevdes som den gjorde påverkades av olika saker. Patienterna kände sig 

fullständigt beroende av vårdpersonalen och att deras autonomi minskade i deras vård och 

vardag (Barratt et al., 2010; Ward, 2000), vilket hörde ihop med att de upplevde sig kränkta 

och begränsade (Skyman et al., 2010). Patienterna hade erfarenheter av att vårdpersonalen 

hade dålig uppfattning om hur de mådde och många patienter berättade att de kände sig 

ångestfyllda och deprimerade (Davies & Rees, 2000; Tarzi, Kennedy, Stone & Evans, 2001). 

En känsla av att vara smittsam och infekterad påverkade patienternas välbefinnande och de 

hade ofta erfarenheter som rädsla, oro och skuld. Skulden att vara smittad, rädslan över att 

vara en fara för andra personer och oro för framtiden, då de inte visste hur sjukdomsförloppet 
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skulle visa sig (Barrat et al., 2010; Skyman et al., 2010; Wiklund et al., 2013). Den mest 

förekommande känslan hos alla patienter var ilska och frustration. Dessa känslor var ofta 

orsakat av dåligt bemötande från vårdpersonal och den minskade frihet som isoleringsvård 

gav upphov till (Barratt et al., 2010; Davies & Rees, 2000; Kennedy & Hamilton, 1997; 

Newton et al., 2001; Tarzi et al., 2001; Wiklund et al., 2013). 

 

Patienterna kände förtroende för vårdpersonalens kliniska och medicinska kunskap, och var 

till stor del övertygade om att vårdpersonalen med sin kunskap skulle göra så att de blev 

friska igen. Denna erfarenhet tillsammans med att patienterna successivt förbättrades i sitt 

sjukdomstillstånd ökade förtroendet för vårdpersonalen (Rees et al., 2000). En positiv faktor 

för patienterna var när en relation och ett samarbete fanns mellan dem och vårdpersonalen. 

Det var en viktig faktor för att de skulle känna sig nöjda med den vård de hade fått (Evans et 

al., 2003; Findik, Ozbas, Cavdar, Erkan & Topcu, 2012).  

 

8.2 Vårdpersonalens hygienrutiner ur patienternas perspektiv 

 

Ett flertal patienter hade en uppfattning om att vårdpersonalens hygienrutiner var bristande 

(Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2010; Wiklund et al., 2013). Skyddskläder som 

handskar, förkläde och i vissa fall stänkskydd användes inte alltid på samma sätt hos alla i 

vårdpersonalen. Patienterna observerade personalen när de kom in i rummet och kunde lägga 

märke till skillnader för hur de använde skyddskläder (Cheng, Qin & Tee, 2008). En del av 

vårdpersonalen använde inte handskar men förkläde eller tvärtom, vilket skapade förvirring 

hos patienterna. Patienterna uttryckte att de inte vågade säga till, för de ville inte anmärka på 

vårdpersonalens arbete (Andersson et al., 2010). I vissa fall hade patienterna erfarenheter av 

att det fanns en överdriven användning av skyddskläder och patienterna upplevde att det 

skapade en barriär mellan dem och vårdpersonalen. Detta medförde att patienterna kände sig 

utpekade och obekväma (Barrat et al., 2010; Evans et al., 2003; Skyman et al., 2010; Wiklund 

et al., 2013). Denna barriär gjorde det enligt patienterna svårare för att få kontakt med 

vårdpersonalen och de upplevde vårdpersonalen som oprofessionell. En annan bidragande 

aspekt till att patienterna upplevde att vårdpersonalen hade en oprofessionell attityd var att de 

i vissa sammanhang undervisade patienterna om hur viktigt basala hygienrutiner var, men att 

de själva inte förhöll sig korrekt till rutinerna. Det resulterade i ilska och frustration hos 

patienterna (Wiklund et al, 2013).  



 

 

14 

 

 

8.3 Information och kommunikation från vårdpersonal- ett sätt att hantera 

isoleringsvården 

 

De känslomässiga reaktioner som uppkom vid isoleringsvård gjorde att patienterna fann olika 

lösningar för att kunna hantera situationen. Det som ansågs vara bland de viktigaste 

faktorerna för att isoleringen skulle vara hanterbar, var enligt patienterna kontinuerlig kontakt 

med vårdpersonal, ständig uppdatering om sitt sjukdomstillstånd och sin behandling 

(Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2010; Gasink et al., 2008; Newton et al., 2001; Skyman 

et al., 2010; Ward, 2000; Wiklund et al, 2013). Adekvat information om sjukdomstillståndet 

och anledning till isoleringsvård var betydelsefullt för patienterna att få reda på. Ett etablerat 

stöd från vårdpersonal var också betydelsefullt men sågs ofta som bristande. De flesta 

patienterna hade många frågor och funderingar gällande sin situation och betydelsen av 

isoleringsvård, som de upplevde att de inte hade fått svar på från vårdpersonalen (Andersson, 

Lindholm & Fossum, 2010; Barratt et al., 2010; Newton, Constable & Senior 2001; Ward, 

2000; Wiklund, Hallberg, Kahlmeter & Tammelin, 2013). Denna ovisshet som detta bidrog till 

medförde ett onödigt lidande hos patienterna (Andersson et al., 2010; Barratt et al., 2010; 

Wiklund et al., 2013). Det resulterade i att de sökte information gällande sitt tillstånd på annat 

vis (Rees et al., 2000).  Anledningarna till att vårdpersonalen inte besvarade deras frågor, 

trodde patienterna hade med tidsbrist att göra eller helt enkelt ren ovilja att inte besvara dem. 

Det gjorde att deras situation blev mindre hanterbar och upplevdes som mer negativ (Wiklund 

et al., 2013). Gemensamt för det flesta patienterna var att information och kunskap gällande 

sitt tillstånd gjorde att deras oro och rädsla kunde minskas. En ökad förståelse ledde till att 

patienterna lättare kunde stå ut med sin isoleringsvård (Rees et al., 2000; Ward, 2000; 

Wiklund et al., 2013). Det fanns även positiva aspekter gällande information, en del patienter 

kände att de hade fått tillräcklig information och var nöjda över det, vilket också gjorde hela 

erfarenheten av isoleringsvården mer hanterbar (Cheng et al., 2008; Rees et al., 2000; 

Wassenberg et al., 2010). 
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9. DISKUSSION 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Det primära syftet med litteraturöversikten kom att redigeras två gånger under 

arbetsprocessen. Den första redigeringen var från "patientens upplevelse av sjuksköterskans 

bemötande vid isoleringsvård" till "patientens erfarenhet av vårdpersonalens bemötande vid 

isoleringsvård". Denna redigering gjordes efter att ny kunskap om att det engelska ordet 

"nurses" kan inkludera olika typer av vårdpersonal, vilket kan göra det svårt för syftet att 

korrekt belysas. Begreppet upplevelse ändrades till erfarenhet för att ha möjlighet till att 

inkludera kvalitativa och kvantitativa artiklar. När kvalitativa och kvantitativa artiklar 

används samtidigt ökar studiens tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). Den andra 

gången syftet redigerades var efter att den systematiska sökningen och granskningen av 

artiklar gjorts. Begreppet ”bemötande” valdes att tas bort. De artiklar som tidigare valts ut 

belyste vårdpersonal och bemötande, men inte till den utsträckning som behövdes för att 

formulera ett resultat. Detta kan dock bidra till att studiens datainsamling är bristande då 

syftet styr insamlingen för artiklar (Friberg, 2012b). Vi diskuterade kring vad en förändring 

av syftet skulle innebära i detta skede och tog ett beslut att ta bort det begreppet. Sökorden 

som använts hade ingen grund i begreppet och det blev inget bortfall av artiklar efter att 

”bemötande” valts att tas bort.  

 

 

I litteraturöversikten användes tre olika databaser som var till hjälp för att hitta artiklar. Olika 

kombinationer av sökord nyttjades för att hitta artiklar som svarade på studiens syfte. Dessa 

olika kombinationer redovisas i bilaga 1, 2 och 3. Funktionen Peer Reviewed användes som 

ett hjälpmedel i databaserna. Peer Reviewed innebär att forskare har godkänt artikeln innan 

den publiceras (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Funktionen MeSH användes för att 

hitta rätt sökord i databasen genom att använda rätt ämnesord. De artiklar som valdes ur 

databasen Cinahl genom en kombination av sökord återfanns i flertal andra sökningar och 

databaserna. Det var en lång och svår process att få fram relevanta artiklar. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att det är en svårighet att formulera rätt sökord för att få fram 

relevanta artiklar.  
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Vid början av detta arbete trodde vi att det fanns mycket forskning kring detta område, men 

det visade sig vara fel. Flertalet artiklar handlade om isoleringsvård inom den psykiatriska 

vården. Dessa träffar exkluderades vid de sökningar som gjordes. Patienter under 18 år valdes 

också att exkluderas från studien. I respektive databas minskade antalet träffar vid stora 

begränsningar. En begränsning till årtal gjorde att flertal relevanta artiklar försvann. Det 

resulterade i att ett beslut fick göras om att avstå från att begränsa artiklarna till årtal. Valet 

som gjordes är en bristande del i studien som minskar trovärdigheten då det inte är de mest 

uppdaterade artiklarna med den nyaste informationen som inkluderats. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att de artiklar som inkluderas i studien bör vara aktuell för att inte 

förlora studiens trovärdighet. Denna litteraturöversikt innehåller ett flertal artiklar från slutet 

på 1990-talet som påverkar trovärdigheten, trots detta kan litteraturöversikten anses som 

trovärdig. Motiveringen är att ingen större skillnad i resultatet gällande patienternas erfarenhet 

märktes i de äldre artiklarna jämfört med de yngre.  

 

Kvalitetsbedömning av artiklar utgick ifrån Willman et al., (2011). Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades för att höja studiens trovärdighet utifrån två olika granskningsprotokoll 

som var för kvalitativ respektive kvantitativa studier. Granskningen av artiklarna var 

komplicerat då vissa artiklar var svåra att bedöma utifrån de kriterier som fanns på 

protokollet. Denna svårighet kan medföra en brist i studiens kvalitet och resultat. Dessa 

granskningsmallar som användes bör fungera som ett stöd för författarna och kunskap om att 

artiklar kan övervärderas eller undervärderas bör finnas. Om procenträkning används vid 

gradering av studiernas kvalitet ökar möjligheten att jämföra och värdera studierna (Willman 

et al., 2011). En artikel som valdes att inkluderas hade låg kvalitet, då den hade ett etiskt 

resonemang och svarade an på litteraturöversiktens syfte. Studierna graderades utefter 

procenträkning, genom detta sorterades artiklarna i hög, medel respektive låg kvalitet. Hade 

vi gjort om granskningen i dag hade vi modifierat granskningsmallen för att förtydliga och 

göra den enklare för oss. Dock har vår kunskap utvecklats kring de vetenskapliga metoderna 

nu vilket krävs för en säker kvalitetsgranskning (Willman et al., 2011). Det som orsakade en 

svårighet vid granskningen var bland annat att tolka om det fanns datamättnad i de kvalitativa 

artiklarna. Vid granskning av de kvantitativa artiklarna fann vi svårigheter vid bedömning av 

studiernas tillförlitlighet gällande validitet och reliabilitet hos de valda mätinstrumenten. 

Granskning av alla artiklar gjordes av båda författarna. Detta gjordes för att kunna värdera 

studiernas metod, urval, resultat och de instrument som använts. När två författare granskar 

samma artikel och därefter jämför sina resultat ökar vetenskapens tyngd. I denna studie 
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redovisas artiklarnas författare, land, titel, syfte, urval, metod, resultat samt vilken kvalitet 

respektive artikel fick i artikelmatriserna. Att presentera varje enskild artikel i form av tabeller 

ligger till grund för litteraturöversikten, då det ger läsaren och författarna översikt om viktig 

information (Willman et al., 2011). Dess överförbarhet ökar då sökning, urval, analys och 

resultat är väl presenterat för läsaren som själv avgör om det är möjligt att överföra resultatet. 

 

För att förstå innehåll och sammanhang av studierna lästes de ett flertal gånger (Friberg, 

2012; Forsberg & Wengström, 2013). När artiklarna lästes för att identifiera likheter och 

skillnader hade vi svårt att förstå hur ett resultat skulle kunna skapas. Vi lät analysen ta tid 

och försökte att förhålla oss utan värderingar då analysens grund tog form för att inte 

omedvetet utesluta något resultat. Willman et al. (2011) skriver att evidensen för studien ökar 

om resultaten har flera likheter trots att kontexten är olik, vilket höjer studiens evidens då 

flertal resultat liknande varandra. Genom att pendla från artiklarnas helhet till delar och 

återigen till dess helhet kunde en ny helhet förstås, denna typ av arbetsprocess kan ses som en 

validering för arbetet (Friberg, 2012a). En integrativ analys var grunden för att kunna nå ett 

nytt sammanhang genom slutsatser och mönster. De olika mönster som skapades genom 

likheter och skillnader blev sedan grunden för resultatet som presenteras i olika teman och 

kategorier.  Eventuella feltolkningar riskeras gällande tabellerna vid de i kvantitativa 

resultaten, vilket beror på svårigheter att tolka olika typer av tabeller med siffror till text och 

de begränsade kunskaperna inom statistik. Då litteraturöversikten innehåller artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ ansats medför det svårigheter att utföra en linjär och exakt analys då 

resultaten presenteras och granskas olika (Friberg, 2012a)  

 

9.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån de tre temana som framkom i resultatet och 

gentemot den valda teoretiska referensramen; Vårdlidande. 

 

9.2.1 Patienternas erfarenhet av vårdpersonal 

 

I ett flertal resultat berättar patienterna om deras erfarenheter om vårdpersonalens bemötande 

och förhållningssätt (Andersson et al., 2010; Cheng et al., 2008; Barratt et al., 2011; Gasink et 

al., 2008; Newton et al., 2001; Rees et al., 2000; Skyman et al., 2010; Wassenberg et al., 

2010; Wiklund et al., 2013). Det fanns delade meningar hos patienterna om hur 
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vårdpersonalen förhållningssätt var, där majoriteten hade negativa erfarenheter (Barratt et al., 

2011; Newton et al., 2001; Skyman et al., 2010; Wiklund et al., 2013). Brister sågs i 

bemötandet där vissa i vårdpersonalen undvek att gå in till patienterna och undvek fysisk 

kontakt, som att ta i hand och hälsa (Barratt et al., 2011). Patienterna upplevde även att 

vårdpersonalen hade en nonchalant attityd och respektlöst bemötande (Wiklund et al., 2013). 

Som Dahlberg och Segesten (2010) skriver är en vårdrelation kännetecknat av ett 

professionellt engagemang där fokus är inriktat på den enskilda patienten och dennes behov. 

Som resultatet visar i den här systematiska litteraturstudien kan denna vårdrelation ofta ses 

som bristande då många patienter hade negativa erfarenheter av vårdpersonalens bemötande. 

En vårdrelation anser vi ligger till grund för att bästa möjliga vård ska kunna ges och att dessa 

brister finns hos vårdpersonal förvånar oss. Patienterna beskrev vårdpersonalen som 

oprofessionella och att de upplevde att de spenderade mindre tid inne hos dem än hos 

patienter som inte vårdades i isolering (Barratt et al., 2011; Evans et al., 2003; Newton et al., 

2001; Skyman et al., 2010; Wiklund et al., 2013). I vårt yrke som blivande sjuksköterskor är 

det av stor vikt att inte bidra till denna negativa atmosfär då dessa negativa känslor som 

patienterna erfar på grund av ett dåligt bemötande skulle kunna undvikas. Ett bra bemötande 

är all vårdpersonals ansvar och ett respektlöst bemötande kan skapa vårdlidande. Eriksson 

(1994) beskriver att vårdpersonal som inte ger den vård som patienterna kräver och använder 

sin makt mot patienterna ses som vårdlidande. Vår uppgift som vårdpersonal är att minska det 

lidande som redan finns som Eriksson (1994) beskriver som sjukdomslidande. Det lidandet 

förkommer vid sjukdom eller behandling av sjukdom. Vårdpersonalens uppgift är att möta 

patienten och undvika det lidande som kan orsakas av vårdpersonal.  

 

I resultatet ses även en del positiva aspekter gällande vårdpersonalens bemötande. En del var 

nöjda och upplevde att de blev bemötta med respekt och artighet (Gasink et al., 2008). Hela 

vårdtiden i isolering kunde ses som mer positiv när det fanns en relation och samarbete 

mellan vårdpersonal och patienter (Cheng et al., 2008). En koppling kan ses att när det 

skapades ett mellanmänskligt möte som utmärktes av ett professionellt engagemang och 

förståelse hos vårdpersonalen för den unika individen de mötte (Travelbee, 2007). Bemötande 

är enligt Dahlberg och Segesten (2010) en viktig aspekt för vårdpersonal att ta hänsyn till i 

alla vårdsituationer. Författarna till den här systematiska litteraturstudien anser att det är en 

grund för all vårdpersonal att kunna se till den unika individen och bemöta med respekt och 

värdighet, som alla människor förtjänar.   
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Det visade sig också i resultatet att det förekom en del känslomässiga reaktioner hos 

patienterna tillföljd av isoleringsvården (Kennedy et al., 1997) och hur de behandlades av 

vårdpersonalen (Wiklund et al., 2013). Känslor som var förekommande var oro och ångest 

(Tarzi et al., 2001; Wiklund et al., 2013). Även ilska och frustration var förekommande på 

grund av den utsatthet och den minskade frihet patienterna kände när de vårdades i isolering 

(Barratt et al., 2011; Kennedy et al., 1997; Tarzi et al., 2001). Till följd av de negativa 

känslomässiga reaktionerna kan det uppstå mer lidande hos patienterna. Tidigare beskrivet av 

Eriksson (1994) finns det vårdlidande och sjukdomslidande. Den tredje formen av lidande är 

livslidande vilket berör människan då livet förändras och rubbas ur sin balans. Livslidande 

innefattar allt som innebär att leva och att vistas med andra människor. Sjukdom och ohälsa 

berör hela patientens livssituation. När patienter behöver isoleringsvård är det något som 

tillsammans med upplevelsen av att vara sjuk kan bidra till livslidande. Det är en stor 

förändring där tillvaron förändras helt för patienterna. Som Gilmartin, Grota och Sousa (2013) 

skriver kan isoleringsvård bidra till känslor av ensamhet, som kan påverka patientens 

hälsotillstånd negativt. Vi tror inte att vårdpersonal helt kan hjälpa patienterna från att inte ha 

något lidande, men en stor del kan vårdpersonal göra för att lindra lidandet som uppkommer. 

Som resultatet visar är bemötande, kommunikation och information tre betydelsefulla 

aspekter som kan lindra lidande hos patienterna, om det används på rätt sätt. 

 

9.2.2 Vårdpersonalens hygienrutiner ur patienternas perspektiv 

I resultatet framgår det att det råder bristande hygienrutiner hos vårdpersonal (Andersson et 

al., 2010; Skyman et al., 2010). Patienterna uppmärksammade och noterade hur 

vårdpersonalen agerade när de besökte dem inne på rummet. Brister sågs i användning av 

handskar, förkläde och handhygien (Skyman et al., 2010). Detta var något som skapade 

frustration och irritation hos patienterna. Seibert et al., (2014) beskriver hur vårdpersonalen 

själva uttryckte att alla skyddskläder skapade en barriär mellan dem och patienterna och de 

upplevde att det var svårare att etablera en relation och kontakt med de patienter som vårdades 

i isolering. Basala hygienrutiner är något som alla i vårdpersonalen bör följa och vi anser att 

denna bristande kunskap inte är något som bör förekomma i dagens vård. Då dessa 

oaktsamheter kan påverka patientsäkerheten bör det finnas mer utbildningstillfällen för 

vårdpersonal och uppföljningar med de senaste uppdateringarna gällande basala 

hygienrutiner. 
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9.2.3 Information och kommunikation från vårdpersonal- ett sätt att hantera isoleringsvården 

I resultatet framkom det att adekvat information från vårdpersonal till patienterna gällande 

deras sjukdomstillstånd och anledning till isoleringsvård var betydelsefullt. Det ses som en av 

de viktigaste faktorerna enligt patienterna för att skapa tillfredsställelse när de vårdades i 

isolering (Cung Cheng et al., 2008; Barratt et al., 2011; Gasink et al., 2008; Newton et al., 

2001; Rees et al., 2000; Ward, 2000; Wassenberg et al., 2010; Wiklund et al., 2013).  

Det fanns både positiva och negativa aspekter gällande den information de hade fått från 

vårdpersonalen. Vikten av information och regelbunden uppdatering om sin behandling och 

sitt sjukdomstillstånd ledde till ökad förståelse vilket bidrog till en mer hanterbar 

isoleringsvård. I ett flertal studier påvisades brister hos vårdpersonalen när det gällde att 

föremedla information om sjukdomstillstånd och betydelsen av isoleringsvård. Patienterna 

hade erfarenheter av att vårdpersonalen inte lyssnade på deras frågor och inte tog sig tid att 

svara på dem (Wiklund et al., 2013). Vi tänker oss att vikten av information och kontinuerlig 

uppföljning gällande patienternas tillstånd är en grundläggande del i vårdpersonalens 

arbetsuppgifter. Seibert et al., (2014) beskriver i deras studie att vårdpersonalen hade 

önskemål om att alla som arbetade tillsammans på en somatisk vårdavdelning borde ha mer 

kunskaper om de resistenta bakterierna och isoleringsvård. Vidare skriver författarna att 

vårdpersonalen visste hur viktig kommunikation och information var för patienterna för att de 

skulle bli tillfredställda med den vård de fått. Vårdpersonalen kunde även observera att när det 

uppkom brister gällande information och kommunikation skapade det problem för 

patienterna, då de inte kunde vara lika delaktiga i sin vård. Vi tänker lite kring vilka faktorer 

som kan påverka när det gäller dessa brister gällande information och kommunikation från 

vårdpersonalen. När vårdpersonalen själva lägger märke till dessa brister anser vi att någon 

faktor troligtvis ligger bakom. En hypotes är att stress som kan vara förekommande på 

somatiska vårdavdelningar påverkar vårdpersonalen och bortprioriteringar görs gällande 

information och kommunikation. En annan hypotes kan vara att det råder personalbrist på en 

del somatiska vårdavdelningar som kan leda till att information och kommunikation till de 

patienter som vårdas i isolering försämras. Genomgående i resultatet i den här systematiska 

litteraturstudien påvisades att information och kommunikation var bland det viktigaste för att 

isoleringsvården skulle vara hanterbar.  

 

10. SLUTSATSER 
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De ogynnsamma känslor som kan uppstå vid isoleringsvård kan reduceras genom 

vårdpersonal. Vårdpersonal bör ägna mer tid till de isolerade patienterna, uppdatera dem med 

adekvat information och bemöta dem med respekt och värdighet. Arbeta på ett sådant sätt att 

vårdlidande inte skapas och kommunicera väl. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är ett av 

vårdens främsta mål. Mer information och kunskap om varför isoleringsvård är nödvändig 

och mer kunskap till patienterna om deras sjukdomstillstånd är betydelsefullt för att skapa 

förståelse och minska den oro och rädsla som ofta uppkommer vid isoleringsvård. Det 

bemötande och den vård patienterna får har en stor betydelse för hur erfarenheten uttrycks hos 

patienterna då de vårdas i isolering. Tre viktiga aspekter som patienterna uttalar sig om i den 

här litteraturöversikten som var betydelsefulla för erfarenheten av isoleringsvård var; 

information, kommunikation och ett gott bemötande från vårdpersonal. Detta är något som 

bör uppmärksammas mer och är viktigt att ta hänsyn till. 

 

10.1 Klinisk utveckling 

 

Vårdpersonal anser vi bör ha kunskap kring hur de isolerade patienternas erfarenheter av 

isoleringsvård är. Vårdpersonal står inför ständig utveckling gällande sin yrkeskunskap för att 

kunna ge patienterna den bästa möjliga vården. När vårdpersonal ska vårda patienter i 

isolering hade ett underlag om hur patienter tidigare upplevt sin isoleringsvård kunnat bidra 

till att vårdpersonalen får en ökad förståelse för patienternas erfarenhet. En bra planering där 

patienterna får kontinuerlig information och uppföljning om sin behandling och sitt 

sjukdomstillstånd i isoleringsvård är en grund. De basala hygienrutinerna kunde i vissa fall 

ses som bristande hos vårdpersonalen i denna litteraturöversikt. För att arbeta för en säker 

vård är det av stor vikt att de basala hygienrutinerna följs av alla som arbetar inom vården. Då 

de ses som bristande kan mer utbildning behövas till vårdpersonal, med kontinuerlig 

uppföljning för att inte hota patientsäkerheten. 

 

 

 

10.2 Förslag på vidare forskning 

 

Vi anser att det finns behov av vidare forskning som fokuserar på livssituationen hos personer 

som bär på en resistent bakterie som gör att de behöver vårdas i isolering. Mer forskning i 
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ämnet behövs och kunskapen om isoleringsvård och resistenta bakterier i vården behöver 

fördjupas för att kunna lindra lidandet hos personer som är bärare av dessa och behöver 

vårdas i isolering. Vårdpersonal bör ha en kunskapsbas som gör att de kan svara på de frågor 

som patienterna har gällande sin isoleringsvård för att skapa den bästa isoleringsvården som 

möjligt.  

 

Vi önskar att vår litteraturöversikt genererar i nya frågeställningar rörande nedanstående 

exempel för att utveckla omvårdnaden till de isolerade patienterna. Genom en utveckling och 

mer kunskap tror vi att det skulle kunna minska de negativa erfarenheter som patienterna 

upplever, allt för att förbättra och utveckla vården för patienterna. 

 Vårdpersonalens förhållningssätt mot personer som behöver vårdas i isolering 

  Rutinerna kring information till personer med någon resistent bakterie 
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som kondenserades för att 

sedan bli till koder. 

Ändamålsenligt urval av 

MRSA-positiva med 

infekterade sår var utvalda 

av första författaren 

(Andersson, H.) och två 

MRSA-team i Stockholm. 

15 informanter, 7 män i 

åldrarna 21-90 år och 8 

kvinnor i åldrarna 22-83 år.  

 

Information om sin MRSA diagnos fick ofta en 

chockartad reaktion hos patienterna. Patienternas 

upplevelser/uppfattningar om att vara MRSA-

positiva resulterade i känslor som stigmatisering, 

att de hade pesten eller spetälska. De kände sig 

smutsiga och att det var ett hot mot omgivningen. 

Rädsla att smitta någon annan och att bli avvisad 

var vanligen uttryckt hos informanterna. Det 

övergripande temat blev: ”Utsättas för andras 

brister och vara ett hot mot andras hälsa”. 

Tre kategorier identifierades: förståelse och 

känslomässiga reaktioner, behandling av 

vårdpersonal och konsekvenser och förväntan. 

Bristande kunskap hos både vårdpersonal och 

patient, gällande MRSA som leder till onödiga 

missförstånd som resulterar i rädsla, social 

isolering och lidande 

HÖG 

 

(1) 

Behind barriers: 

patients’ perceptions 

of source isolation 

for Methicillin-

resistant 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

 

Barratt, R., Shaban, 

R. & Moyle, W. 

 

2011 

 

Nya Zeeland 

Syftet var att utforska den levda 

erfarenheten hos patienter med 

MRSA som vårdats i isolering på 

en akutvårdsavdelning på ett stort 

sjukhus i Nya Zeeland. 

Innebörden/betydelsen hos 

patienterna som upplevt MRSA-

isolering. 

Kvalitativ 

 

Hermeneutisk 

Tolkande  

Fenomenologi  

 

Semistrukturerade intervjuer 

 

10 vuxna, (5 kvinnor och 5 

män) i åldrarna 46-78 år, 

som vårdats i isolering på 

sjukhus för sin MRSA, i 

minst tre dagar.  

 

Vara infekterad med MRSA var en negativ aspekt, 

likaså att vara isolerad vilket kunde leda till 

känslor som ångest, oro, ilska, frustration, och 

rädsla. Informanterna kände sig utestänga och 

smittsamma. Informationen gällande MRSA var 

inte tillräcklig och många förstod inte helt vad det 

innebar. Personalens förhållningssätt ansågs inte 

vara professionellt i många fall och gjorde tiden i 

isoleringsvård mer negativ. 

HÖG 

 

(2) 
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Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr ( ) 

An exploratory study 

on the isolation 

experience of 

patients with 

hematological 

disorders 

 

Cheng, H., Qin, L. & 

Tee, H. 

 

2008 

 

Singapore  

 

Syftet var att undersöka upplevelsen 

av isoleringsvård hos patienter med 

blodsjukdomar. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna- och slutna 

frågor.  

 

Informanterna var fyra  män, 

mellan åldrarna 27-58 år. 

Intervjuerna utfördes efter 

tredje dagen i isolering på en 

hemotologavdelning på ett 

akutsjukhus. 

Fem stycken teman bildades.  

Deltagarna uppskattade inte isolering och skapade 

strategier för att klara av isoleringsvården. 

Vårdpersonal var tydlig med varför det var viktigt 

med isoleringsvård och detta gjorde att patienterna 

kunde acceptera isoleringen bättre. Patienterna 

observerade hur personalen förhöll sig till 

hygienrutiner.  

MEDEL 

 

(3) 

Psychological effects 

of isolation nursing 

(1): mood 

disturbance 

  

Davies, H., & Rees, 

J. 

  

2000 

 

Storbritannien 

 

Syftet var att undersöka sambandet 

mellan patienternas sinnesstämning 

och kvaliteten på vården hos patienter 

som vårdas i isolering på en akut- och 

rehabiliterings avdelning. Samt att 

göra bedömning kring hur personalens 

förmåga att uppmärksamma patientens 

sinnesstämning. 

Kvantitativ 

  

Intervjubaserade 

frågeformulär 

 

21 deltagare över 31 år. 

Forskarna exkluderade 

patienter som inte kunde förstå 

och svara på frågor som 

ställdes. 

Mer än hälften av deltagarna upplevde att isolering 

hade påverkat deras sinnesstämning, något som 

vårdpersonalen hade dålig uppfattning om. Tre 

patienter var deprimerade och fyra stycken skattade 

högt på skalan för oro samt depression. 9 patienter 

fick antidepressivt läkemedel. 4 patienter fick flera 

olika grupper av läkemedel för att minska oro och 

depression, men ingen av dessa patienter hade fått 

kontakt med en psykolog. 

LÅG 

 

(4) 
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Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr( ) 

Contact isolation in 

surgical patients: A 

barrier to care? 

 

Evans, HL
1
., Shaffer, 

MM.,  Hughes, MG., 

 Smith, RL., Chong, 

TW., Raymond, 

DP., Pelletier, 

SJ., Pruett, TL. 

& Sawyer RG. 

 

2003 

 

USA 

Syftet var att ta reda på om 

isoleringsvård påverkar mängden 

tid de isolerade patienterna får av 

vårdpersonal. 

Kvantitativ 

 

Studien är 

uppdelad i tre 

delar; 

 

Observationsstudie 

Tvärsnittsstudie 

Retrospektiv studie 

 

Totalt 485 personer i 48 stycken 

isoleringsrum observerades och 1002 

personer i 48 stycken icke isolerade 

rum.  

Majoriteten (85 %) var män, där 

medelåldern i den isolerade gruppen 

var 48 år och i den icke isolerade 

gruppen 58 år. 

Resultatet visar att patienter i isolering fick 

mindre besök av alla vårdprofessioner. 

Kvaliteten på vården var det ingen signifikant 

skillnad på men de icke isolerade patienterna 

hade lättare att få kontakt med vårdpersonal. 

MEDEL 

 

(5) 

Effects of the contact 

isolation application on 

anxiety and depression 

levels of the patients 

 

Findik, Y.U., Ozbas, 

A., Cavdar, I., Erkan, 

T. & Yildizeli Topaco, 

S. 

 

2012 

 

Turkiet 

Syftet var att bedöma effekten av 

isolering utifrån nivåer av ångest 

och depression. Forskarna ville 

studera om det sociodemografiska 

och patientkarakteristik var 

faktorer som påverkade 

isoleringsvården. Syftet var också 

att lyfta patienternas tankar kring 

isoleringsvård. 

Kvantitativ 

 

Kvasi-

experimentell 

design 

Icke-Randomiserad 

 

60 stycken isolerade patienter och 57 

stycken icke isolerade patienter som 

hade en infektion på sjukhus. Patienter 

mellan 18-65 år som var läskunniga 

och utan kommunikationsproblem, 

demens, depression och ville delta i 

studien inkluderades. 

Ingen signifikant skillnad gällande oro och 

depression mellan de isolerade och icke 

isolerade patienterna visades. Isolerade 

kvinnliga patienter över 55 år med 

grundskoleutbildning som hade låg inkomst 

visade på en högre poäng av depression. 86,4 

% av patienterna kände sig glada av att vara 

isolerade då de upplevde att de fick bra vård 

och att det hölls goda hygienrutiner i rummet. 

Dessa patienter tyckte att de kände sig säkra 

och att det inte behövde oroa sig för att störa 

andra. 

MEDEL 

 

(6) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evans%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaffer%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shaffer%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hughes%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chong%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chong%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raymond%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raymond%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pelletier%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pelletier%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pruett%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sawyer%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12947316
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Bilaga 4. Artikelmatris 

Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design  Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr ( ) 

Contact Isolation for 

Infection Control in 

Hospitalized Patients: Is 

patient Satisfaction 

Affected? 

 

Gasink, LB
1
.,  Singer, 

K., Fishman, NO., 

 Holmes, WC., Weiner, 

MG., Bilker, WB., 

& Lautenbach E. 

 

2008 

 

USA 

Syftet var att jämföra 

tillfredsställelsen inom den slutna 

vården mellan isolerade och icke 

isolerade patienter. Även att 

undersöka de isolerade patienternas 

uppfattning, förståelse och kunskap 

gällande isoleringsvård.   

Kvantitativ 

studiedesign 

 

Tvärsnittsstudie 

med 

kontrollgrupp 

43 stycken isolerade 

patienter, 18 män och 25 

kvinnor. 

 

43 stycken icke isolerade 

patienter, 23 män och 20 

kvinnor. 

 

De flesta patienterna som vårdades i isolering upplevde 

att isoleringen var till fördel för andra, att andra inte 

skulle smittas. De isolerade patienterna skattade lägre 

än de icke isolerade patienterna vid en jämförelse kring 

vårdpersonalens bemötande, information, tid och 

hjälpsamhet. 33 av de totalt 43 isolerade patienter 

upplevde att vårdpersonal brukade lyssna på dem. 

MEDEL 

 

(7) 

Psychological impact of 

the management of 

methicillin-resistant 

Staphyloccus aureus 

(MRSA) in patients with 

spinal cord injury 

 

Kennedy, P. & 

Hamilton, L. 

 

1997 

 

Storbritannien 

Syftet med studien var att undersöka 

det psykologiska välbefinnandet hos 

ryggmärgsskadade patienter som 

vårdas i isolering för att de är 

MRSA-positiva. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

med 

kontrollgrupp 

Sexton MRSA-positiva 

patienter i åldrarna 18-65 år. 

Endast män. 

Kontrollgruppen matchades 

med ålder, kön, skadenivå, 

tid sedan uppkommen skada. 

Olika självskattningsskalor användes och de MRSA-

positiva i isolering uttryckte mer ilska än 

kontrollgruppen. Patienterna i isoleringsvård hade 

erfarenheter av att deras rehabilitering blev negativt 

påverkad på grund av isoleringen. Skillnaden mellan 

det psykologiska välbefinnandet i de två grupperna var 

inte så stor. Önskemål fanns hos patienterna att få mer 

lättillgänglighet till vårdpersonalen.  

MEDEL 

 

(8) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gasink%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fishman%20NO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holmes%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiner%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiner%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bilker%20WB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lautenbach%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18205528
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Bilaga 4. Artikelmatr 
Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr ( ) 

Patients’ perceptions of 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus and 

source isolation: a qualitative 

analysis of source-isolated 

patients 

 

Newton, T.J., Constable, D. & 

Senior, V. 

 

2001 

 

Storbritannien  

 

Studiens syfte var ett första försök 

till att dokumentera patientens 

uppfattning om hur det är att vara 

infekterad av MRSA tillsammans 

med deras upplevelse av isolering. 

 

Kvalitativ 

 

Innehållsanalys 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

 

19 informanter, 12 

kvinnor och fem 

män i åldrarna 44-

87 år.  

 

Majoriteten av informanterna hade inte en klar och 

fullständig förståelse om sin MRSA, vad det innebar 

likväl vad innebörden av isoleringsvård var och 

varför det var nödvändigt. Otillräcklig information 

från vårdpersonal var en bidragande orsak till detta. 

 

MEDEL 

 

(9) 

Psychological effects of source 

isolation nursing (2): patient 

satisfaction 

 

Rees, J., Brichall, C., & Price, 

J. 

 

2000 

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka betydelsen 

mellan humör, tillfredställelse hos 

patienten och vårdkvaliteten för de 

som vårdas i isolering. 

Kvantitativ 

 

Först gjordes en 

Pilotstudie sedan 

formulerades 

Intervjubaserade 

frågeformulär till 

deltagarna att fylla i. 

21 stycken 

deltagare, 13 

kvinnor och åtta 

män. 

Åldern var mellan 

31-71 år. 

Mer än hälften upplevde att de hade fått tillräckligt 

med information från vårdpersonal angående MRSA 

och isoleringsvård. Betydelsen av god kontakt med 

personal och information var betydelsefullt. 

Personalkontakten gjorde att patienterna kände sig 

tillfredsställda. 

MEDEL 

 

(10) 
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Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr ( ) 

Patients' experiences of 

being infected with MRSA 

at a hospital and 

subsequently source 

isolated 

 

Skyman, E., Sjöström, H. 

& Hellström, L.  

 

2010 

 

Sverige 

Syftet var att få kunskap kring patientens 

upplevelse av att bli smittad av MRSA på 

sjukhus och därefter bli isolerad på en 

infektionsavdelning. 

Kvalitativ 

 

Grounded 

Theory 

 

Induktiv 

 

Djupgående 

intervju 

Teoretiskt urval. Sex 

deltagare från ett sjukhus i 

Sverige. Deltagarna var 

mellan 35-76 år 

Resultaten presenterades utifrån sju teman där 

citat stärker resultaten. Känslor som att 

patienterna kände sig kränkta, begränsade, 

äckliga och märkta var förekommande. De 

upplevde vårdpersonalens bemötande 

oprofessionellt och upplevde sig få sämre vård 

än andra patienter.    Information från 

vårdpersonal ansågs som bristande 

MEDEL 

 

(11) 

Methicillin-resistant 

staphylococcus aureus: 

psychological impact of 

hospitalization and 

isolation in an older adult 

population 

  

Tarzi, S., Kennedy, P., 

Stone, S., & Evans, M. 

 

2001 

 

Storbritannien 

Studien har två syften. Där det första syftet 

var att undersöka hur sjukhusvård påverkar 

äldre patienters oro och nivåer av depression 

vid rehabilitering. Det andra syftet var att 

undersöka den psykologiska effekten av 

isoleringsvård för äldre vuxna på sjukhus. 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

 

22 isolerade patienter som 

var MRSA-positiva och 20 

patienter som var MRSA-

negativa och inte isolerade. 

Deltagarna var från två 

sjukhus. Patienterna var 

över 65 år. 

Alla deltagare i studien hade högre nivåer av 

ilska. De MRSA-smittade isolerade patienterna 

hade signifikant högre nivåer av depression och 

oro än de patienter som inte var smittade och 

isolerade. 

HÖG 

 

(12) 
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Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr( ) 

Clinical. Infection 

control: reducing the 

psychological effects 

of isolation 

 

Ward, D. 

 

2000 

 

Storbritannien 

Syftet med studien var att ta reda 

på vad patienter med negativa 

upplevelser av isoleringsvård 

tyckte kunde göras annorlunda 

för att minska dessa negativa 

upplevelser.   

Mixad metod 

 

Två delar. 

1. Frågeformulär 

(Kvantitativ ansats) 

 

2. Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

(Kvalitativ ansats) 

21 deltagare deltog i frågeformuläret och de som 

uppfyllde inklusionskriterierna blev erbjudna att 

delta i de semistrukturerade intervjuerna, vilket 

var 5 informanter.   

Kommunikation från vårdpersonal till 

patient påvisades ofta vara bristande. 

Deltagarna i studien uttryckte missnöje 

över att vårdpersonalen inte lyssnade 

tillräckligt bra, vilket var en negativ 

upplevelse. 

MEDEL 

 

(13) 

Psychological impact 

of short-term 

isolation measures in 

hospitalized patients 

 

Wassenberg, 

M.W.M., Severs, D. 

& Bonten, M.J.M. 

 

2010 

 

Nederländerna 

Syftet är att undersöka oro, 

ångest och depressionsnivåer hos 

patienter som vårdas i isolering 

för infektioner med antibiotika 

resistenta bakterier under en 

kortare period. 

Kvantitativ 

 

Retrospektiv 

studiedesign 

 

Tvärsnittsstudie 

 

Mellan november 2006 och februari 2007 

genomfördes studien. 180 patienter vårdades i 

isolering, vilka 60 av dem blev kontaktade för att 

delta i studien. Totalt 42 patienter deltog, 

majoriteten var män där medelåldern var 52 år. I 

kontrollgruppen deltog 84 patienter, majoriteten 

var män där medelåldern var 55 år. 

Det var två matchande kontroller till en person 

som var i isoleringsvård, därav det dubbla antalet i 

kontrollgruppen. 

Resultatet mellan grupperna visar 

ingen större skillnad i oro, ångest och 

depressionsnivåer. De hade många 

positiva aspekter gällande 

isoleringsåtgärder och vårdpersonalens 

bemötande, vård och omsorg var i 

genomsnitt bra.  

MEDEL 

 

(14) 
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Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Nr ( ) 

Living with 

extended-

spectrum  

-lactamase: A 

qualitative study 

of patient   

experiences 

 
Wiklund, S., 

Hallberg, U., 

Kahlmeter, G. & 

Tammelin, A. 

 

2013 

 
Sverige 

Syftet var att öka 

förståelsen hur infekterade 

individer uppfattar deras 

situation som ”bärare” av 

en multiresistent bakterie. 

Kvalitativ 

 

Grounded Theory  

Forskningsgruppen skickade brev till 

läkare i olika labb och frågade om de 

var villiga att skicka brev till patienter 

som var diagnostiserade med ESBL. 

Ett teoretiskt urval. 

En öppen intervju som varade upp till 

60 min med varje informant. 

Intervjuerna spelades in på band och en 

intervjuguide användes där relevanta 

teman för studien belystes.  

Sju informanter med 

ESBL deltog i studien, 

Tre män och fyra 

kvinnor. Medelåldern 

var 68 år. 

Resultatet av analysen blev en kärnteori; ”Kastas in i det 

skrämmande och okända utan karta och kompass”. En 

underkategori; ”Ta saken i sina egna händer” beskriver 

patienterna att på grund av otillräcklig information från 

vårdpersonal fick de ta saken i sina egna händer. På eget 

håll fick de söka information och kunskap på annat vis. 

Känslor som rädsla och oro var förekommande.  

HÖG 

 

(15) 



 

 

 


