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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser 
av att vårdas i isoleringsrum. Studien är baserad på elva vetenskapliga 
artiklar som hade publicerats mellan år 1989 till 2001. Dessa 
analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fyra kategorier: att vara ensam, utelämnad och instängd, 
att vara rädd för smitta och vilja veta mera, att få stöd från andra och 
från tron på Gud, att bli sedd med sina behov. För många av 
patienterna var det viktigt att den fysiska miljön var hemlik och att de 
fanns aktiviteter för att minska tristessen. Isoleringen gav känslor av 
ensamhet och upplevelser av att det var svårt att vara ensam med sin 
rädsla och sina tankar under en lång tid. Patienter som isolerades 
kände sig instängda och hade ett behov av stöd från omgivningen. Det 
framkom att familjen var det viktigaste stödet men att även anhöriga 
och sjuksköterskor var viktiga för att minska känslor av isolering. 
Patienterna kände att det brast i information och kunskap hos 
sjuksköterskorna. Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur 
patienter upplever sin situation och sina relationer till andra under 
tiden de vårdas i isoleringsrum för att kunna ge god omvårdnad.  
 
 
Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, patienters 
upplevelser, isolering, stöd, ensamhet  
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Patienter som vårdas i isoleringsrum har begränsad social kontakt med personal och anhöriga 

(Wigglesworth, 2003). Ofta kan de upplevas omständligt att gå in till en patient som vårdas i 

isoleringsrum både för personal och anhöriga på grund av de strikta skyddsåtgärderna 

(Bennet, 1983). Detta kan leda till att patienter inte får det psykiska stöd som de behöver 

(Parker, 1999). 

 

Människor har utsatts för isolering i århundraden. Det finns redogörelser från bibelns tid om 

att de som drabbades av spetälska isolerades från omgivningen. I rapporter från medeltiden 

stöter man också på ordet isolering. Fartygsbesättningar och passagerare kunde isoleras när 

fartyget kom i hamn om de drabbats av någon ovanlig sjukdom. Isoleringsprinciperna har inte 

varit desamma genom århundradets gång, men studier visar att upplevelserna av att isoleras 

har varit desamma. Gammon (1997) hävdar att patienters upplevelser av att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning på många sätt liknar erfarenheter hos patienter som vårdas i 

isoleringsrum. Patienter som är isolerade och patienter som vårdas på intensiven vårdas ofta i 

en främmande och stressande miljö, helt utelämnade åt andra. 

 

Isolering definieras enligt Socialstyrelsen (1998, s. 48) som att patienten avstängs från 

umgänge eller beröring med någon eller något. Enligt Parker (2000) finns det två olika 

orsaker till att patienter blir isolerade i ett vårdrum, dels för att skydda omgivningen från 

smitta och dels för skydda patienter från omgivningen. De kan vara känsliga för infektioner 

och ha nedsatt immunförsvar vilket kan få allvarliga konsekvenser. 

 

Enligt Garner (1996) är isoleringsåtgärderna olika beroende på smittväg och smittämne. 

Författaren påpekar att hänsyn ska också tas till hur mottaglig eventuella mottagare är för 

smitta. Patienter isoleras oftast i enkelrum, avskilt från andra, för att förhindra direkt- eller 

indirekt kontaktsmitta (Gammon, 1998). Enkelrummen bör vara utrustade med toalett och 

handfat för att förhindra smittspridning (Garner, 1996). Patienter, som vårdas i enkelrum, har 

begränsade möjligheter att lämna rummet och att ta emot besök för att minska risken för 

överföring av infektioner (Wigglesworth, 2003). Flerbäddsrum kan vara att föredra om två 

patienter är infekterade av samma mikroorganismer. Vid all typ av isolering tillämpas 

barriärvård, som innebär att det upprättas en barriär, som oftast består av ett förrum eller en 

sluss, mellan den infekterade patientens rum och den yttre miljön (Garner, 1996). Barriärvård 

sker med hjälp av handhygien, speciella arbetsmetoder, skyddskläder och skyddshandskar. 
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När en patient blir isolerad är det viktigt att det finns klara förhållningsregler för personalen 

på avdelningen (Parker, 1999).  

 

Wu, Mu, Tsay och Chiau (2005) beskriver att även föräldrar till ett isolerat barn upplevde 

isolering. De kände hjälplöshet och skam. Föräldrar uttryckte maktlöshet över att inte kunna 

hjälpa sin son eller dotter och ensamhet på grund av att de fråntagits någonting de tidigare ägt. 

Enligt Zabora, Smith, Baker, Wingard och Curbow (1992) minskade de anhörigas sociala 

nätverk då all tid gick åt till att vistas på sjukhus. Detta medförde även en förändring i det 

dagliga, familje- och arbetslivet. Hjälplöshet, skam och separation gjorde att de anhöriga 

upplevde stress när de hörde och såg släktingens ensamhet men inte kunde göra någonting åt 

den. Wochna (1997) beskriver hur familjer känner separationsångest på grund av isoleringen 

och den begränsade kontakten med den anhörige. Zabora et al., (1992) beskriver att när de 

däremot gjorde besök på sjukhuset upplevde de anhöriga lugn, när de såg att deras släkting 

mådde bra i deras närvaro. Många föräldrar uttryckte att deras liv blev förändrade och de 

upplevde sig styrda av barnens vård i isoleringsrum. En del fick använda tid och pengar för 

sjukhusresor, andra hyrde en lägenhet i närheten av sjukhuset. Detta medförde att det inte 

fanns tid för att vårda sitt sociala nätverk. 

 

Enligt Oldman (1998) ansåg sjuksköterskor att de gav precis samma omvårdnad till isolerade 

patienter som till alla andra. Ingen av sjuksköterskorna upplevde rädsla för att bli smittad. De 

såg inte någon nackdel med att patienter vårdades på ett eget rum avskilt från andra. En 

sjuksköterska berättade att hon såg det som en möjlighet att komma bort från all stress på 

avdelningen, när hon gick in till isoleringsrummet. Oldman (1998) menade att sjusköterskor 

upplevde det lättare att kunna koncentrera sig på patienten och dennes behov eftersom det inte 

fanns några störande faktorer inne i isoleringsrummet. Eftersom sjuksköterskor inte såg 

patienten, så ofta upplevde de att det var svårt att observera och tillgodose patienternas behov. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick en lika bra relation till dessa patienter som till de 

övriga på avdelningen, eftersom de inte spenderade lika mycket tid tillsammans med dem. 

 

Isolering medför en rad negativa psykologiska effekter. Trotts detta är det oftast inte möjligt 

att minska eller utesluta isolering av infekterade patienter. Därför är det viktigt att undersöka 

vilka omvårdnadsinterventioner som kan hjälpa patienter att klara av de negativa effekterna 

som isoleringen medför. Det finns få studier inom detta ämne, vilket innebär att den 

tillgängliga informationen till sjuksköterskor är bristfällig (Gammon, 1997). Patienters behov 
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skiljer sig från sjuksköterskors och anhörigas. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att få 

bättre kunskap och förståelse för människans upplevelser av att vårdas i isoleringsrum för att 

de ska kunna utveckla en god omvårdnad till dessa (Gammon, 1998). Med detta som 

bakgrund är syftet med denna litteraturstudie att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum. 

 

Metod 
Litteratursökning 

I denna litteraturstudie har internationella vetenskapligt publicerade artiklar använts. 

Databaserna Medline och Cinahl har används. De har även skett en sökning manuellt i de 

funna artiklarnas referenslistor. De sökord som användes och kombinerades var: Patient, 

isolation, experience, quality of life, hospitalization, nursing, care, infection, HIV, 

tuberculosis. Inklusionskriterierna för studien var att beskriva vuxna patienters (18 år och 

uppåt) upplevelser av att vårdas i isoleringsrum. Exlusionskriterierna var barn under 18 år och 

patienter som isoleras inom psykiatrin. Artiklarna söktes från år 1989 och framåt för att få 

tillräckligt med underlag för analysen. Äldre artiklar ingick i analysen eftersom patienters 

upplevelser att vårdas i isoleringsrum inte förändrats fram till idag. Sökningen från de två 

databaserna resulterade i åtta kvalitativa artiklar (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Söknr *) Söktermer Träffar Antal 
ref. 

PubMed 2006 09 07 

1  FT Isolation AND Nursing 3244  

2 FT Isolation AND Nursing AND Experience  259  

3 FT  Isolation AND Nursing AND Experience AND Patient  105 4 

4 FT Isolation AND Nursing AND Experience AND Patient AND Hospitalization 6  

5 FT  Isolation AND Nursing AND Quality of life 114  

6 FT Isolation AND Nursing AND Quality of life And Patient 44  

7 FT Infection AND Isolation 110699  

8 FT Infection AND Isolation AND Nursing 1068  

9 FT Infection AND Isolation AND Nursing AND Experience  39 2 

10 FT HIV AND Isolation 17424  

11 FT HIV AND Isolation AND Experience  228  

12 FT  HIV AND Isolation AND Experience AND Patient 57  
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Tabell 1, (forts.) Översikt över litteratursökning 

13 FT Isolation AND Care AND Nursing 1270  

14 FT Isolation AND Care AND Nursing AND Patient 628  

15 FT Isolation AND Care AND Nursing AND Patient AND Experience  74  

16 FT Tuberculosis AND Isolation AND Nursing AND Patient  40  

CINHAL  2006 09 07 

17 TSH Isolation AND Nursing 2325  

18 TSH Isolation AND Nursing AND Experience  843  

19 TSH Isolation AND Nursing AND Experience AND Patient  475  

20 TSH Isolation AND Nursing AND Experience AND Patient AND Hospitalization 47  

21 TSH Infection AND Isolation 1855  

22 TSH  Infection AND Isolation AND Nursing 777  

23 TSH Infection AND Isolation AND Nursing AND Experience  191  

24 TSH HIV AND Isolation 605  

25 TSH  HIV AND Isolation AND Experience  175  

26 TSH HIV AND Isolation AND Experience AND Patient 116 1 

27 TSH Isolation AND Care AND Nursing 1917  

28 TSH Isolation AND Care AND Nursing AND Patient 1091  

29 TSH Isolation AND Care AND Nursing AND Patient AND Experience  447  

30 TSH Tuberculosis AND Isolation AND Nursing AND Patient 96 1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT –

fritext sökning. 

 

Totalt ingick 11 artiklar i innehållsanalysen (Tabell 2). Tre artiklar hittades via referenser i 

artiklarna. Varje artikel har granskats efter kvalitetskriterierna som är beskrivna av Willman 

och Stoltz (2002, 122-123) för att kunna bedöma kvalitén i de artiklar som ingår i analysen. 

Dessa redovisas i Tabell 2. Utifrån granskningen gjordes en bedömning om kvalitén var hög, 

medel eller låg. Granskningen studerades utifrån om artiklarna hade ett klart beskrivet 

sammanhang, ett motiverat urval samt en beskriven urvalsprocess, vilket innefattar 

datainsamling, transkriberingsprocess och analysmetod. Datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder granskades. Det skedde även en granskning av studiernas trovärdighet och om 

det fanns ett samspel mellan data och tolkning samt metodkritik. De artiklar som bedömdes ha 

medel kvalitet var en blandning av låg och hög kvalitet samt saknade analysmetod. 
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Tabell 2.  Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11)  

Författare      
(År) 

Typ av 
studie    

Deltagare Datains. 
och analys 
metod 
 

Huvudfynd 
 

Kvalitet 

Campbell (1999) Kvalitativ 5 Semistrukturer
ade intervjuer 
Komperativ 
analysmetod 
 

Vårda i isoleringsrum 
medför känslor som 
instängdhet och 
ensamhet. 
 

Hög 

Cohen et al., 
(2001) 

Kvalitativ 20 
 

Intervjuer 
Fenomenolog-
isk metod 

Deltagarna upplever att 
familj och vänner 
behöver mer 
information för att 
kunna ge tillräckligt 
med emotionellt stöd.  
   

Hög 

Collins et al., 
(1989) 

Kvalitativ 6 
 

Semistrukturer
ade intervjuer 
Analysmetod 
framkommer 
ej 
 

Miljön i 
isoleringsrummet har 
stor betydelsen för 
deltagarna. 
 

Medel 

Gaskill et al., 
(1997) 

Kvalitativ 7 
 

Intervjuer 
Tematisk 
innehålls- 
analys 

Patienter beskriver att 
de upplever att 
personalen inte förstår 
deras situation. De 
kämpar för att ta 
kontroll över sin 
situation och söker 
ständigt kontakt med 
omvärlden för att få 
stöd. 
 

Hög 

Kelly-Rossini et 
al., (1996) 

Kvantitativ/
Kvalitativ 

18 
 

Semistrukturer
ad intervjuer 
och Profile of 
Mood States 
(POMS) 
Tematisk 
innehålls -
analys 

Isoleringen leder till 
begränsade 
kommunikations 
möjligheter, uttråkning 
samt förändring av 
gamla vanor, vilket 
påverkar deltagarnas 
tillstånd på ett negativt 
sätt. 
 

Hög 

Knowles (1993) Kvalitativ 8 Intervjuer 
Analysmetod 
framkommer 
ej 

Deltagarna uttrycker 
ensamhet och 
stigmatisering på grund 
utav isoleringen. 
 

Medel 

Newton et al., 
(2001) 

Kvalitativ 19 
 

Semistrukturer
ade intervjuer 
Analysmetod 
framkommer 
ej 

Patienterna förstår lite 
om sin sjukdom, 
barriärvård och om 
isoleringen.  
 

Medel 
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Tabell 2, (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
 
Författare      
(År) 

Typ av 
studie    

Deltagare Datains. 
och analys 
metod 
 

Huvudfynd 
 

Kvalitet 

Rees et al., (2000) Kvalitativ 21 
 

Intervjuer 
Analysmetod 
framkommer 
ej 

Deltagarna, som vårdas 
på isoleringsrum, är  
nöjda med vården de 
får. Bidragande 
faktorer är ständig 
uppdatering, behaglig 
miljö samt bra 
kommunikation med 
personal och  andra 
patienter.  
 

Medel 

Sasaski et al., 
(2000) 
 

Kvalitativ 39 
 

Intervjuer/ 
SAS 
(Statistical 
Analysis 
System) 
 
 
 
 

Deltagarna, som vårdas 
på  isoleringsrum, 
upplever oro och 
depression.   
 

Hög 

Stajduhar et al., 
(2000) 

Kvalitativ 27 
 

Intervjuer 
Tematisk 
innehålls- 
analys 

Deltagarna upplever att 
tiden tillsammans med 
vårdpersonal och 
besökare är begränsad 
vilket leder till social 
isolering.   
 

Hög 

Ward (2000) Kvalitativ 21 Frågeformulär 
14-stegs 
tematisk 
innehålls- 
analys 

Deltagarna vill ha mer 
information, bättre 
kommunikation med 
personalen och behov 
av aktiviteter för att 
minska tristessen. 
 

Hög 

 
Analys 

Innehållsanalys är en process där forskaren identifiera, kodar och kategorisera materialet för 

att kunna säkerställa kunskap och få förståelse för ett fenomen. Kvalitativ innehållsanalys 

används ofta vid kvalitativ forskning och är en forskningsmetod som ger forskaren ett redskap 

för att kunna urskilja och beskriva vissa specifika fenomen genom berättelser, 

dagboksanteckningar samt intervjuer (Polit & Hungler, 1999, s. 209-210, 2251). Ansatsen i en 

innehållsanalys kan antingen vara manifest eller latent. Den manifesta beskriver den synliga 

och den självklara komponenten i en kommunikation, medan den latenta fokuserar på 

indirekta känslor (Graneheim & Lundman 2004). I denna litteraturstudie användes en stegvis 
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manifest kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnards (1991) fjorton analyssteg användes 

för att kunna analyserar de artiklar som motsvarade vårt syfte. Analysen inleddes med att 

varje artikel lästes noggrant för att få en helhets förståelse för innehållet. Därefter togs 370 

textenheter ut från artiklarna vilka kondenserades vid behov. Artiklarna kodades med en siffra 

och textenheterna med en bokstav. Utifrån kondenseringar gjordes en första kategorisering 

som resulterade i 31 kategorier som sedan sammanfördes med varandra. Kategorier med 

liknande innehåll sammanfördes för att reducera antalet kategorier och bilda bredare 

kategorier. Den andra kategoriseringen resulterade i 16 kategorier som avslutades med fyra 

kategorier som var varandra uteslutande och inte gick att föra samman mer. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är det viktigt att gå tillbaka till artiklarna och kontrollerar att viktig 

information inte fallit bort och att textens innebörd inte ändrats när textenheterna har 

kondenserats. För att stärka validiteten i kategorierna kontrollerades det så att varje textenhet 

passade in i den aktuella kategorin. Därefter skrevs resultatet av analysen där varje kategori 

presenteras med brödtext samt citat från originalmaterialet. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 3). De olika kategorierna presenteras i texten 

nedan och illustreras med citat från använda artiklar. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 
Kategorier 
 
Att vara ensam, utelämnad och instängd 

Att vara rädd för smitta och vilja veta mera 

Att få stöd från andra och från tron på Gud 

Att bli sedd med sina behov 
 

 

Att vara ensam, utelämnad och instängd 

Denna kategori var den mest omfattande och innehöll aspekter på upplevelser av att en hemlik 

miljö skapar trygghet, att vara avstängd från andra och ensam med sina tankar samt att inte ha 

något meningsfullt att göra. 
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Aspekterna av patienters upplevelser av att en hemlik miljö skapar trygghet innebar att 

isoleringsrummet skulle vara hemlikt, rent och ha fönster. I en studie av Stajduhar et al. 

(2000) framgick det att det icke-hemlika rummet ökade känslan av fysisk isolering. Om 

miljön hade varit mera hemlik hade isoleringen inte upplevts lika negativ. I några studier 

(Campbell, 1999; Cohen, Ley och Tarzian, 2001; Collins, Upright och Aleksich, 1989) 

beskrev patienter att det var viktigt att ta med sig personliga saker till isoleringsrummet. En 

patient berättade att hon tog med sig saker hemifrån för att det skulle kännas som hemma 

(Cohen et al. 2001). Några patienter tog med sig en klocka till rummet och upplevde att detta 

underlättade planeringen av dagen (Campbell, 1999).  Patienterna uttryckte även att det var 

viktigt att ta med fotografier och brev från personer som brydde sig om dem (Collins et al., 

1989). 

 
I brought pictures and a few things from home to make it feel homey 
because that`s important to me, and when I got some of my things up, then 
I was fine in the room. (Cohen et al., 2001, s. 603) 

 

Kelly-Rossini (1996) visar att det är viktigt att rummet är välstädat. Patienterna ville att 

rummet skulle vara så rent som möjligt. Annat som har betydelse är det arkitektoniska. I några 

studier (Campbell, 1999; Collins et al., 1989; Gaskill, Henderson och Fraser, 1997; Kelly-

Rossini, 1996; Ward, 2000) berättade patienter att ett fönster minskar känslan av instängdhet. 

I en annan studie Collins et al.(1989) uttryckte patienterna en önskan om att ha ett fönster in 

mot avdelningen för att kunna ha mer kontakt med personal och besökare. Patienterna menade 

att ett fönster i rummet även skulle öka känslan av samhörighet med andra (Kelly-Rossini, 

1996). I några andra studier (Campbell, 1999; Gaskill et al.,1997; Knowles, 1993; Ward, 

2000) framgick det att patienter ansåg att inte bara känslan av isolering minskade utan även 

känslan av fångenskap och långtråkighet minskade om de hade ett fönster. Att inte kunna se 

och höra sjuksköterskor och läkare upplevdes jobbigt eftersom de hade upplevelsen av att 

ingenting hände utanför rummet (Campbell, 1999; Knowles, 1993). I Campbells (1999) studie 

framgick det att de patienter som hade ett fönster påmindes om att livet rullade på, när de såg 

människor röra sig i korridoren. Flera patienter upplevde att rummet låg i fel riktning, vilket 

medförde att de inte kunde se aktiviteterna på avdelningen. Patienter berättade att detta ledde 

till att tiden gick långsammare (Knowles, 1993).  

 

Patients described themselves as feeling confined, imprisoned and shut in, 
a response which appeared to have some relationship to the physical 
environment. (Knowles, 1993, s. 54) 
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I denna kategori bestod aspekterna av patienters upplevelser av att vara avstängd från andra 

och ensam med sina tankar. Några upplevde ensamhet, inlåsning och mental förnedring, 

medan andra fann isoleringen positiv.I några studier (Cohen et al., 2001; Gaskill et al., 1997) 

framgick det att isoleringen gav känslor av ensamhet. Patienter upplevde att det var svårt att 

vara ensamma med sin rädsla och sina tankar under en lång tid (Cohen et al. 2001). 

Ensamheten ledde även till känslor av oro och depression (Sasaski, 2000). I tre studier (Kelly-

Rossini, 1996; Knowles, 1993; Ward, 2000) betonades att patienter värdesatte sällskap 

framför ensamhet. En patient berättade att ensamhet var det värsta i livet (Kelly-Rossini, 

1996). När patienter inte hade någon att prata med kände de sig ensamma och började tänka 

negativt (Kelly-Rossini, 1996). Det var betydelsefullt att få kontakt med andra människor för 

att minska känslor av ensamhet (Cohen et al., 2001; Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000; 

Ward, 2000;). 

 

You don´t have anybody to speak with, and then you feel lonely and you 
start thinking negative thing. Being lonely is the worst thing in life. (Kelly-
Rossini, 1996, s. 32 ) 

 
Att vara ensam är en form av social isolering, men några patienter i tre studier upplevde sig 

även inlåsta. De beskrev att de kände sig både instängda och ensamma (Cohen et al., 2001; 

Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000).  Några patienter upplevde detta skrämmande (Cohen 

et al. 2001). De beskrev det som att vara instängd i en garderob (Collins et al 1989). En annan 

patient berättade att isoleringen medförde känslor av klaustrofobi (Cohen et al. 2001). Flera 

patienter upplevde att isoleringen tog bort deras känsla av frihet på grund av att de aldrig fick 

lämna rummet (Gaskill et al., 1997; Kelly-Rossini, 1996). I en studie (Kelly-Rossini, 1996) 

framgick det att en patient inte orkade stanna kvar utan bara ville lämna rummet. Patienter 

upplevde att erfarenheter från tidigare isolering var till stor hjälp, då de var vana att vara 

ensamma (Collins et al., 1989). 

 

I just want to get up, open the door and leave. (Kelly-Rossini, 1996, s. 33) 
 

Hur patienter upplevde isoleringen varierade från person till person. I Knowles (1993) studier 

uttryckte patienter att de kände sig mentalt förnedrade. Ord som fängslade, övergivna, 

försummade, eftersatta, bortfösta samt underlägsna beskriver deras känsla av utanförskap. I 

tre studier (Collins et al., 1989; Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000) upplevde patienter att 
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de var psykiskt och socialt isolerade. En patient beskrev att dessa känslor uppkom genom att 

vara begränsad till ett rum (Stajduhar et al., 2000). Vidare beskrev de att de inte kunde 

koncentrera sig och att de upplevde det som att de höll på att bli tokiga (Kelly-Rossini, 1996).  

 

Can´t seem to concentrate on much. I turn the radio on and off, on and 
off…. I´m going nuts. (Kelly-Rossini, 1996, s. 33) 

 
 
I två studier (Cohen et al., 2001; Kelly-Rossini, 1996) uppgav patienterna en helt annan 

upplevelse, nämligen att de föredrog att vara ensamma. De värdesatte ostördheten och 

upplevde den fridfull (Kelly-Rossini, 1996; Knowles, 1993). Några patienter fann isoleringen 

positiv, då den gav ostördhet, ensamhet och större frihet från rutiner. En patient berättade att 

det hjälpte att spendera tid ensam eftersom denne då fick möjlighet att anpassa sig till 

isoleringsmiljön (Campbell, 1999).  

 
It doesn´t bother me to be alone- I like it peaceful. (Kelly-Rossini, 1996, s. 
32) 

 

I denna kategori fanns aspekter av att inte ha något meningsfullt att göra. Det framkom 

patienters upplevelser av egna, gemensamma och önskade aktiviteter och hur isolering 

påverkade dessa aktiviteter. Patienter ansåg att det enda som fanns att göra var att gå runt i 

isoleringsrummet eller att fördriva tiden i sängen (Kelly-Rossini, 1996; Knowles, 1993). I tre 

studier (Collins et al., 1989; Gaskill et al., 1997) upplevde patienter att de var uttråkade. De 

beskrev att de inte kunde koncentrera sig och att de upplevde det som att de höll på att bli 

tokiga då det inte hade någonting att göra (Kelly-Rossini, 1996). 

 
Can´t seem to concentrate on much. I turn the radio on and off, on and off.  
I´m going nuts. (Kelly-Rossini, 1996, s. 33)  

 

Patienter uttryckte behov av gemensamma aktiviteter med andra patienter för att uthärda 

isoleringen (Cohen et al., 2001; Collins et al., 1989; Ward, 2000). I Wards studie (2000) 

berättade en patient att måltiderna var den enda aktiviteten under dagen. Det framgick även att 

patienter upplevde att rutiner var en användbar resurs för att kunna planera dagen och 

orientera sig i tiden (Campbell, 1999). Patienter upplevde att tiden gick långsammare då deras 

fysiska tillstånd var sämre (Collins et al., 1989). 
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“Routines” featured consistently as a useful resource for planning the day 
and for enabling orientation to time. (Campbell, 1999, s. 442)   

 

I två studier (Collins et al., 1989; Knowles, 1993) uttrycktes en annan upplevelse, nämligen 

att de föredrog att göra aktiviteter ensamma. Enligt flera studier (Collins et al., 1989; Kelly-

Rossini, 1996; Knowles, 1993; Rees, Davies, Birchall och Price, 2000; Ward, 2000) var det 

värdefullt för patienter att ha tillgång till en egen telefon, TV och radio. En patient uttryckte 

att denne städade rummet och såg på TV för att få tiden att gå (Collins et al., 1989) och det 

minskade enformigheten och tristessen (Ward, 2000).  

 

I have nothing to do except watching television hour after hour, day after 
day. (Kelly-Rossini 1996, s. 32) 

 

Att vara rädd för smitta och vilja veta mera 

Denna kategori beskriver patienters upplevelser av rädslor hos sig själva, hos personal och 

hos anhöriga samt behov av adekvat information. Patienter hade känslor av oro på grund av 

bristfällig information om syftet med isoleringen.  

 

I tre studier (Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000; Kelly-Rossini, 1996) upplevde patienter 

att sjuksköterskor inte vågade komma in i rummet på grund av rädsla för att bli smittade. De 

beskrev att detta medförde mindre kontakt med sjuksköterskor. Några berättade att de själva 

kände rädsla att bli förkylda eller få en infektion och därför undvek de kontakt med andra 

(Cohen et al. 2001; Collins et al., 1989). I en annan studie Kelly-Rossini (1996) berättade en 

patient att även dennes mamma kände rädsla för att bli smittad. 

 

My mum… when she comes, she makes me feel sad, too, because she 
doesn´t want to touch me. She is afraid she is going to get sick. (Kelly-
Rossini, 1996, s. 34) 

 

Patienter upplevde att de behövde mer information (Rees et al., 2000; Ward, 2000). Flera 

patienter ville få skriftlig information om orsaken till isoleringen (Ward, 2000). De ville även 

få information om sin diagnos, hur länge isoleringen skulle vara och om de kunde lämna sitt 

rum för att träffa andra (Kelly-Rossini, 1996; Newton, Constable & Senior, 2001; Ward, 

2000). Patienter tyckte att den bristfälliga informationen och att inte ha kontroll över besluten 

om isolering medförde oro. Det framgick även att de var oroliga över att inte kunna 
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kontrollera mängden av information som gavs till de anhöriga. De var rädda att detta skulle 

påverka deras relation (Knowles, 1993 ). 

 

I want to know what´s going on with me and when I´m going home. I don’t 
want to stay forever in isolation. I want to know how long. (Kelly-Rossini, 
1996, s. 33) 

 

I en studie Newton et al. (2001) framgick att patienter inte hade en klar uppfattning om syftet 

till isoleringen. Några menade att det även var svårt att förstå syftet med barriärvården. En 

uttryckte att orsaken till isoleringen var att göra det lättare för sjuksköterskor att ha lediga 

sängar. I en studie Knowles (1993) framgick det att patienter upplevde sig vara isolerade på 

grund av att de var farliga för samhället. En annan patient berättade att denne inte kunde 

begripa varför alla bar mask (Knowles, 1993).  

 

Everybody is wearing mask around you and you don´t know why they´re 
wearing them. You don´t even know what´s wrong with you. You think it´s 
something worse that you might have. It makes you feel isolated. I mean 
that´s what you are, but it makes you think you are isolated. It makes you 
worry, because am I really that bad to society? It really did make me think 
I must be really dangerous to society. ( Knowles, 1993, s.56) 

 

Att få stöd från människor runt omkring och från tron på Gud 

Denna kategori beskriver olika former av stöd som patienter upplevde under tiden som de 

vårdades i isoleringsrum. En form av stöd var kontakt med familjen, en annan kontakt med 

anhöriga och personer i omgivningen och en tredje att ha en tro på Gud.  

 

I tre studier (Kelly-Rossini, 1996; Cohen et al., 2001; Gaskill et al., 1997) uppgav många att 

stödet från familjen var mycket viktigt. I två studier (Stajduhar et al., 2000; Gaskill et al., 

1997) beskriver patienter vikten av att kunna känna tillit till sin familj och vänner. En 

uttryckte oro för sina småbarn som var hemma, men berättade att det var barnen som höll 

henne uppe (Kelly-Rossini, 1996). I en studie av Gaskill et al. (1997) berättade en patient att 

det var jobbigt att inte kunna prata med sin fru på morgnarna eftersom hon inte fanns i 

närheten. I en annan studie Collins et al. (1989) uttrycktes en önskan om att spendera mer tid 

med sin fru. Att inte kunna kyssa sin partner upplevdes vara tråkigt (Campbell, 1999). 

 

Would love to be able to see her more. (Collins et al., 1989, s. 677) 
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Att vara beroende av stöd från familjen kunde också ge tankar om att vara en belastning för 

sina anhöriga. En studie Cohen et al. (2001) visade att det fanns patienter som var frustrerade 

över att deras sjukdom drabbade familjen. De berättade att de å ena sidan inte ville ta emot 

besök från familjen för att inte vara en börda för dem, men å andra sidan behövde de 

verkligen familjens stöd. 

 

I don`t  want anybody to see me like that…I told my family I didn`t want 
them to come. I told my friends not to come. So I was basically alone…I 
didn`t want to be a burden…That was not a good thing to do because I 
really needed people to come. (Cohen et al., 2001, s. 598) 

 

Stöttning från släkt och vänner hjälpte patienter att minska känslor av isolering (Cohen et al. 

2001). I flera studier (Knowles, 1993; Ward, 2000; Cohen et al. 2001; Stajduhar et al., 2000) 

framkom att det var betydelsefullt att få kontakt med andra människor för att lindra känslor av 

isolering. I studien av Ward (2000) uppgav patienter att mänsklig kontakt även minskade 

känslor av tristess och ensamhet. En patient upplevde att närvaro av en annan människa gav 

det känslomässiga stödet som behövdes (Gaskill et al., 1997). Flera patienter uppskattade när 

de fick besök av personer som stöttade dem (Collins et al., 1989; Cohen et al. 2001; Gaskill et 

al., 1997; Kelly-Rossini, 1996). 

 

It`s  very important to be visited by my main supports, they are  the most 
critical factor in coping with my isolation. (Collins et al., 1989, s. 677)  

 

I Cohens et al. (2001) studie framgick att om de inte fick tillräckligt med stöd från andra 

människor uppstod lidande. Patienter fann många gånger tröst i andra patienter och att få prata 

med andra ansågs vara lugnande (Knowles, 1993). Ljuspunkter i isoleringen var deras 

kommunikation med andra (Rees et al., 2000). De hade större behov av att få prata med andra 

människor än vad de fick möjlighet till (Knowles, 1993). Tillfredställelse i isoleringen var 

relaterad till kommunikation med andra människor (Rees et al., 2000). 

 

A significant factor in satisfaction with stay in isolation was one of the 
aspects of communication. (Rees et al., 2000, s. 34) 

 

Några patienter upplevde att kontakten med världen utanför lindrade känslor av social 

isolering (Stajduhar et al., 2000; Campbell, 1999). De menade att telefonkontakt var viktigt 

för att bekräfta att saker hände utanför sjukhuset och isoleringsrummet. Patienter uttrycket att 
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denna kontakt gav en känsla av normalitet (Campbell, 1999). Det framkom också att patienter 

fick kontakt med världen utanför genom sina besökare och media (Collins et al., 1989).  

 

Maintaining contact with the outside world was considered to be a key 
strategy for coping with the experience of isolation. (Campbell, 1999, s. 
443) 

 
Många patienter ansåg att de hade varit hjälpta av sin tro på Gud. De kände sig aldrig 

ensamma utan de upplevde att Gud alltid fanns där, stöttade dem och gav dem styrka  

(Campbell, 1999; Kelly-Rossini, 1996; Gaskill et al., 1997). De kände att de kunde 

kommunicera med Gud om vad som helst. De menade att de inte skulle ha klarat vårdtiden 

utan kontakten med Gud. Tron gav en inre styrka, en känsla av gemenskap och  att passera det 

svåra i sällskap med en högre makt (Campbell, 1999). 

 

I think it (religion) helps anyone, but then that`s my personal thoughts. It`s 
someone to talk to, your own God, Allah, God…whatever you care to call 
him…and it gives you strength. And  I`ve asked for strength and I think  
I`ve got it. I would hate to do this on my own…and I didn`t feel I was 
alone. For me it`s important. Yes, yes…I`m never on my own. There`s 
someone out there if I want them. And I do want them (smiling). 
(Campbell, 1999, s. 442) 

 

Att bli sedd med sina behov  

Denna kategori beskriver patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande. Vissa 

patienter ansåg att sjuksköterskor tillgodosåg deras behov medan andra hade motsatta 

upplevelser. 

 

Att bli sedd, få bekräftelse och hjälp med sina behov visas i en studie av Cohen et al. (2001). 

Patienter uppskattade de sjuksköterskor som såg deras behov. De kände att personal lindrade 

deras oro och tröstade dem genom sin närvaro. Patienter var tacksamma för att sjuksköterskor 

påminde om saker de skulle göra. Detta hjälpte att skapa kontroll över de dagliga rutinerna. 

Patienter beskrev att det var ett bra stöd om personal uppmuntrade dem och gav en knuff i rätt 

riktning (Campbell, 1999). De upplevde sig mindre isolerade om sjuksköterskor tittade till 

dem på rummet, speciellt på natten. Detta gav känslor av att bli omhändertagen (Stajduhar et 

al., 2000; Cohen et al. 2001). Några patienter upplevde sjuksköterskor som kompetenta, 

seriösa och att de hade ett intresse av dem som en unik person. Genom att de blev sedda och 

bekräftade upplevde de tillfredställelse i sin tillvaro (Cohen et al. 2001).  
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I just felt that they were trained and very competent and really took their 
job seriously and really wanted me to get well and they cared about me. 
They really gave me that feelings. (Cohen et al. 2001, 602) 

 

Några patienter uttryckte en annan upplevelse, att sjuksköterskors stöd inte tillgodosåg deras 

behov (Stajduhar et al., 2000). De upplevde att den bristande kontakten med sjuksköterskor 

gav känslor av att vara isolerade (Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000). En patient berättade 

att den bristande kontakt med personalen gav känslor av bortglömdhet, vilket i sin tur ledde 

till att patienten glömde bort att få i sig vätska (Knowles, 1993, s.56). I två studier (Knowles, 

1993; Stajduhar et al., 2000) uppgav patienter att de fick vänta på hjälp vilket skapade känslor 

av ilska och oro. Patienter kände sig ignorerade, försummade och obetydande, när de fick 

vänta på hjälp (Knowles, 1993; Kelly-Rossini, 1996; Stajduhar et al., 2000). Flera uttryckte 

missnöje över att inte få tillräckligt med emotionellt stöd då sjuksköterskor lämnade dem utan 

tillsyn under längre perioder (Kelly-Rossini, 1996). I flera studier (Kelly-Rossini, 1996; 

Cohen et al., 2001; Ward, 2000) framkom att patienter upplevde att sjuksköterskor ofta hade 

så bråttom att de lämnade rummet utan att ha skapat någon som helst kontakt. De uppgav att 

det kunde bero på att sjuksköterskorna var upptagna och inte hann med. De uttryckte en 

önskan om fler sjuksköterskor för att få mer tid med dem. 

 
They noted that personnel who did enter the room attempted to leave as 
quickly as possible without interacting with the respondent. (Kelly-
Rossini, 1996, s. 33) 

 
 
Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas i 

isoleringsrum. Den kvalitativa innehållsanalysen av 11 artiklar resulterade i fyra kategorier: 

att vara ensam, utelämnad och instängd, att vara rädd för smitta och vilja veta mera, att få stöd 

från andra och från tron på Gud, att bli sedd med sina behov.  

 

Litteraturstudien visade att patienter kände sig ensamma, utelämnade och instängda. Dessa 

känslor förstärktes av att miljön inte var hemlik, att relationerna påverkades och att de inte 

hade någonting meningsfullt att göra. Det framgick att det icke-hemlika sjukhusrummet gav 

känslor av fysisk isolering och att ett fönster skulle minska känslan av isolering och 

fångenskap. Enligt Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) uppskattar patienter när 

miljön är hemlik för att inte bli påmind om den traditionella, sterila och opersonliga 
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sjukhusmiljön. Blommor, gardiner, konst, utsikt från fönster samt familjära saker inne i 

rummet som fotografier är något som patienterna önskar ha för att öka trivsamheten. Enligt 

Wikström (2002) har den estetiska utformningen betydelse för patientens välbefinnande och 

tillfrisknande. Estetik som musik, litteratur, konst, dans, färger och ljus har en direkt fysisk 

påverkan både på sinnet och på kroppen. Genom att göra patientrummen hemtrevliga skapas 

en trivsam och inbjudande miljö. Rummen kan målas i lugna och behagliga färger samt 

utsmyckas med textiler och tavlor. Därför bör sjuksköterskor se till att det finns ett litet förråd 

av olika tavlor och bilder på varje avdelning. 

 

Litteraturstudien visade att relationer till andra påverkades. Några upplevde ensamhet, 

inlåsning och mental förnedring, medan andra fann isoleringen positiv. De flesta av patienter i 

de analyserade studierma i rapporten upplevde ensamhet. Att vara ensam under en längre tid 

upplevdes som svårt och jobbigt. Killeen (1998) menar att ensamhet kan leda till en känsla av 

att vara värdelös och att känna sig totalt isolerad. Även den mildaste graden av ensamhet kan 

ha negativ påverkan på välbefinnandet. Den skapar en obekväm känsla som människor vill fly 

ifrån så fort som möjligt. I studien Karnick (2005) framgår att ensamhet är ett fenomen som 

förekommer tillsammans med andra känslor som oro, depression och sorg. Ensamhet är en 

subjektiv upplevelse, som i sig leder till en emotionell känsla av isolering. Enligt Acorn och 

Bampton (1992) är ensamhet ett psykologiskt tillstånd med känslor av stress, förlust, 

separation och isolering. Sjuksköterskor kan på många olika sätt hjälpa patienter att minska 

känslor av ensamhet. Enligt Acorn och Bampton (1992) är uppmuntran till anhöriga, vänner 

och familj viktiga strategier. Det är även viktigt att sjuksköterskor ger stöd till patienten att 

uppehålla kontakter via telefon och ta emot besök av nära och kära, när detta är möjligt. Att 

stimulera patienter, som vårdas i isoleringsrum till aktiviteter kan också minska känslan av 

ensamhet. Genom att sjuksköterskor involverar patienter i sin egen vård bidrar detta till att 

öka patienters självkänsla.  

 

I en studie av Jumisko, Lexell och Söderberg (2005) framkommer att personer som lever med 

traumatiska hjärnskador ibland upplever att det är bättre att inte vara i kontakt med andra och 

därför drar sig tillbaka. I likhet med detta framkom det i denna litteraturstudie att några 

patienter uppskattade ensamheten. Forsberg och Edlund (2003) menar att det är viktigt att 

sjuksköterskor respekterar patienters önskan om att få vara för sig själva. Om sjuksköterskor 

planerar och organiserar sitt arbete kan de på ett bättre sätt tillgodose patienters behov, varken 
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att störa patienten i onödan eller att försumma att ge den omvårdnad som varje unik person 

med sina närstående behöver.     

 

I litteraturstudien framgick det att patienter upplevde sig inlåsta och isolerade. En orsak till att 

de kände sig isolerade var att de var begränsad till ett rum. I tre studier (Nicolson & 

Anderson, 2003; Cudney, Buttler, Wienert & Sullivan, 2002; Lohne & Severinsson, 2004) 

beskriver personer som lever med en kronisk sjukdom att de också känner isolering på grund 

av att de stänger sig inne i sina hem. Enligt Cudney et al. (2002) är den fysiska och 

känslomässiga isoleringen det värsta med sjukdomen.  

 
Litteraturstudien visade att patienter upplevde att de var uttråkade av att inte ha något att göra. 

De uppgav att detta berodde på att de saknade meningsfulla aktiviteter och de uttryckte ett 

behov av gemensamma aktiviteter med andra patienter för att uthärda isoleringen. Steen och 

Gjengdal (2000) visar att patienter på sjukhus har ett behov av att aktivera sig och att många 

önskar att de finns ett större utbud av aktiviteter. De upplever att det är trevligt att göra saker 

tillsammans och att aktivitet skapar en god atmosfär och får dem att glömma sjukdomen för 

ett tag. Genom de olika gemensamma aktiviteterna med andra patienter går även tiden fortare 

för dem. I litteraturstudien framkom det att patienterna sysselsatte sig med att se på TV och 

höra på radio. Detta överensstämmer med Edvarsson et al. (2005) som kom fram till att TV 

och dagstidningar är aktiviteter som patienter uppskattar för att fördriva tiden och därmed 

minska tristessen. Enligt Araujo (1999) behöver en patient som vårdas i isoleringsrum 

stimulering och det är viktigt att sjuksköterskor uppmuntrar till fysiska och intellektuella 

aktiviteter. 

 

Litteraturstudien visade att det fanns en rädsla för smitta hos patienter som vårdas i 

isoleringsrum. De ansåg att också sjukvårdspersonal och anhöriga var rädda för smitta. 

Crockett och Gifford (2004) beskriver i en studie om personer som lever med hepatit C, att 

deltagarna upplever att sjukvårdspersonal inte vågar sitta bredvid dem på grund utav att de är 

rädda för smitta. I samma artikel framkom det att personer upplever att diagnosen påverkar 

dem negativt, då sjukvårdspersonal har många fördomar om sjukdomen och dess smittorisker. 

I en annan studie Weitz (1990) framkommer det att patienter med AIDS upplever att 

sjuksköterskorna är nervösa för att komma in i deras rum. Vissa sjuksköterskor använder 

dubbel skyddsutrustning och andra kommer inte ens in i rummet. I studien framkommer det 

även att personer i patienternas omgivning gör allt för att undvika fysisk kontakt. Deras 
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arbetskollegor vågar inte dricka ur samma glas. Enligt Araujo (1999) kan en bra relation 

mellan sjuksköterskor och patienter leda till att sjuksköterskor får en djupare förståelse av 

patienters upplevelser av att leva med en smittsam sjukdom. Detta kan medföra att 

sjuksköterskors rädsla för smitta minskar. Det är även viktigt för sjuksköterskor att få tillfälle 

att tala ut om sina erfarenheter och känslor genom att utbyta erfarenheter av att möta olika 

patienter med andra sjuksköterskor (Wuorinen, Tarkka & Meretoja 2000). 
 

I litteraturstudien framgick det att patienter ville veta mer om orsaken till isoleringen, sin 

diagnos, tiden för isoleringen samt om de kunde lämna sitt rum för att träffa andra. I en studie 

av Hagenhoff, Feutz, Conn, Sagehorn och Moranville-Hunziker (1994) framkommer det att 

personer med hjärtproblem har behov av att få bättre information och undervisning om sin 

sjukdom. I en annan studie av Attree (2001) framkom det att patienter och närstående är 

besvikna över att de inte får tillräcklig information om sin sjukdom och vad det förväntades 

att de skall göra. Även Rees och Bath (2000) beskriver att patienter som lever med cancer vill 

få klar och tydlig information gällande sin diagnos. Sjuksköterskor har en viktig roll för att 

öka patienters kunskap och förståelse för sin aktuella situation genom att svara på patienters 

frågor och ge god och saklig information. I samband med informationen bör sjuksköterskan 

hålla sig lugn, vara ärlig och ta personen på allvar (Krafft & Krafft 1998). När information 

ges är det viktigt att uppmärksamma att den är förståelig och att den tillgodoser varje unik 

persons speciella behov. Då blir situationen hanterbar och patienter kan finna meningsfullhet 

och motivation att hitta alternativa levnadssätt. 

 

Litteraturstudien visade att stöd från människor runt omkring var viktigt. Familjen var det 

viktigaste stödet, men vänner och anhöriga var också stöttande. Neville (2003) beskriver att 

familjen är ett viktigt stöd för en sjuk person. Narayanasamy (2002) menar att ett stödjande 

socialt nätverk som familj, vänner och föreningsliv är viktiga copingmekanismer. Thomé, 

Esbensen, Dykes och Hallberg (2004) menar att patienter som lever med cancer upplever det 

väldigt unikt och värdefullt att få familjens stöd och att kunna dela med sig av sina 

upplevelser. Det framkom i litteraturstudien att deltagarna upplevde att samtidigt som de ville 

ha stöd från familjen var de rädda för att belasta dem för mycket. Rydahl-Hansen (2005) anser 

att patienter som lever med cancer är rädda för att bli en börda för familjen. Hedenstig, 

Sandman, Tomic och Widmark (2005) har i sin studie kommit fram till att personer inte vill 

prata med familj och vänner om sina problem och känslor relaterade till sjukdomen. Lindsey 

(1996) beskriver i en studie om personer som lever med en kronisk sjukdom, att det dock är 
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viktigt för dem att bibehålla sina relationer till andra människor. Söderberg och Lundman 

(2001) menar att relationen till make och barn förändras hos kvinnor som lever med kronisk 

sjukdom, vilket deltagarna i litteraturstudien också upplevde. 

 

Patienter i litteraturstudien upplevde att mänsklig kontakt minskade känslor av isolering, 

tristess, ensamhet samt sorg. De uttryckte därför en önskan att ha mer kontakt med andra 

personer. Detta kan jämföras med Öhmans, Söderbergs och Lundmans (2003) studie som 

kommer fram till att när någonting oväntat händer i ens liv, som sjukdom, finns ett extra stort 

behov av att komma i kontakt med andra och få ventilera sina tankar. I litteraturstudien 

framgick också att patienter fann tröst i andra patienter. Att få prata med andra ansågs vara 

lugnande. I studien av Steen och Gjengdals (2000) framkommer det att patienter uppskattar 

att ha kontakt med andra patienter i liknande situation. Att de kan identifiera sig med varandra 

och utbyta erfarenheter gör att de skapar en god relation.  

 

I litteraturstudien framkom det att många patienter upplevde att tron på Gud var ett stort stöd 

och att de fann styrka i sin religion. De som hade en stark tro, upplevde att de blev hjälpta av 

Gud. Detta överensstämmer med vad Coyle (2002) visar i sin studie. Tillbedjan till Gud gav 

helande kraft, vilket hjälper personer med kronisk sjukdom att klara av sin situation. De kan 

se en mening och ett syfte med sjukdomen då de förlitar sig på Gud eller en högre makt. 

 

I litteraturstudien framkom att patienter uppskattade de sjuksköterskor som såg deras behov 

och försökte att lindra och trösta. Patienter uppskattade när de visade ett intresse av dem som 

personer. Detta överensstämmer med Iruritas (1999) studie som visar att patienter upplever att 

det är viktigt att sjuksköterskorna har tid att sitta ner och prata, speciellt när de är rädda och 

oroliga. Känslan av trygghet ökar då sjuksköterskor visar att de finns tillgängliga för 

patienterna. Attree (2001) menar att många patienter anser att de får bra kvalitet i vården när 

sjuksköterskor visar omtanke, intresse samt att de ser till deras behov. I samma studie 

framkom även att patienter uppskattar när personalen kommer och tittar till dem på rummet. 

Detta överensstämmer med litteraturstudien där patienter upplevde att känslan av att bli 

omhändertagen ökade och de kände sig mindre isolerade då sjuksköterskor tittade till dem på 

rummet. I en studie av Öhman et al. (2003) framkom det att den bristande kommunikationen 

mellan patient och sjuksköterskor på natten skapar en känsla av att vara ensam i sin sjukdom. 

I litteraturstudien framkom att patienter upplevde att besök av sjuksköterskorna på natten var 

väldigt viktigt. Attree (2001) beskriver att dålig vård är förknippad med att personalen inte är 
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tillgänglig och inte har tillräckligt med tid för patienterna. Detta överensstämmer med 

litteraturstudien där patienter kände missnöje med den bristande kontakten med personal.  

 

Öhman et al. (2003) menar att när personer som lever med allvarliga kroniska sjukdomar 

upplever att de blir nekad hjälp av sjukvårdspersonal leder detta till besvikelse. Deras behov 

tas inte på allvar. I likhet med detta, uttryckte patienter i litteraturstudien, besvikelse när 

sjukvårdspersonal lämnade rummet, utan att egentligen ha skapat någon kontakt. 

Sjuksköterskan kom i princip bara in och vände i dörren. Araujo (1999) kom fram till att det 

är viktigt att sjuksköterskor skapar en terapeutisk relation med de patienter som vårdas i 

isoleringsrum för att de ska klara av sjukdomen och isoleringen. Det är också betydelsefullt 

att sjuksköterskor har daglig kontakt med patienter och finns tillgängliga för stöd.  

 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Genom att 

materialet representerar ett inifrånperspektiv ger resultatet inblick i patienters upplevelser av 

att vårdas i isoleringsrum. Innehållsanalysen i denna litteraturstudie har både styrkor och 

svagheter. En svaghet är att textenheterna är översatta från engelska till svenska, vilket kan 

medföra att språkliga nyanser och formuleringar inte blir helt korrekta. De analyserade 

artiklarna är bedömda utifrån Willman och Stoltz (2002, 122-123). Eftersom vi har begränsad 

kunskap inom området är detta till nackdel för studiens tillförlitlighet. Det kan ha skett 

felbedömningar av artiklarnas kvalité. Enligt Polit och Hungler (1999, s. 210) är metoden för 

kvalitativ innehållsanalys tidskrävande eftersom analysmaterialet är stort. Vi upplevde stark 

tidspress för att kunna färdigställa denna studie inom given tidsram, vilket minskat utrymmet 

för reflektion över material och resultat. 

 

En styrka är att de valda artiklarna har analyserats noggrant enligt en metod som inspirerats av 

Burnard (1991). Vi har varit textnära och ständigt återgått till textenheternas ursprung. Under 

studiens gång har vi fått feedback från lärare och studenter genom seminarier samt genom 

handledarträffar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska tillförlitligheten i kvalitativa 

studier granskas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Pålitlighet 

handlar om att ge en klar och tydlig beskrivning av forskningen som är gjord. I denna 

litteraturstudie är tillvägagångssättet noggrant beskrivet, då det finns tabeller över 

litteratursökning och analyserade artiklar. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdigheten i studien är beroende bland annat på hur data och analysprocess är kopplade 
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till syftet med studien. Genom att under hela analysprocessen utgå ifrån syftet och genom att 

brödtexten illustreras med citat ifrån originaltexten stärktes trovärdigheten i denna 

litteraturstudie. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) innebär överförbarhet att 

resultatet kan bli detsamma igen om studien görs om med andra deltagare i liknande 

situationer. Resultatet av litteraturstudien bedömer vi ha hög trovärdighet eftersom det styrks 

med studier från flera forskare. Detta tyder på att vårt resultat är överförbart även till andra 

patienter som vårdas i isoleringsrum. Det vore dock intressant med vidare kvalitativ forskning 

i svensk sjukhusmiljö inom ämnet för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att få bättre 

förståelse och kunskap om hur patienter som vårdas i isoleringsrum och deras anhöriga 

upplever sin situation 

 

Slutdiskussion  

Denna studie har gett oss ökad kunskap och insikt om sjuksköterskors roll för patienter som 

vistas i isolerings rum. Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur patienter upplever sin 

situation och sina relationer till andra under tiden de vårdas i isoleringsrum för att kunna ge en 

god omvårdnad, som minskar känslor av ensamhet och övergivenhet. Om patienter som 

vårdas i isoleringsrum har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, tror vi att möjligheterna 

ökar att sjuksköterskor kan etablera en bra relation till patienter och närstående och viktig 

information inte går förlorad. Det kan vara tryggt för patienten att möta samma sjuksköterska 

ofta under sin sjukhusvistelse. Vi har också reflekterat över hur återkoppling av 

forskningsresultat sker till vården. Finns det resurser för kontinuerlig fortbildning av 

sjuksköterskor utifrån aktuell forskning?  
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