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Abstrakt 

Ökat internationellt resande bidrar till ökad global smittspridning. 

Till följd av detta kan behov av isoleringsvård öka. Isolering kan 

användas för att hindra smitta eller för att skyddsisolera patienter. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande påverkar vård-

upplevelsen. Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters 

upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonals bemötande i samband 

med isolering, till följd av skyddsisolering eller för att förhindra 

smittspridning. En systematisk litteratursökning gav 13 vetenskapligt 

publicerade artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen resulterade i kategorierna att behöva förstå och kunna 

påverka sin vård, att känna sig åsidosatt, osynliggjord och 

avskärmad samt att få en känsla av att vara smittsam och mindre 

värd. Resultatet visade att patienterna inte gjordes delaktiga i vården 

samt upplevde vårdlidande, alienation och stigmatisering till följd av 

bemötandet. Slutsatser var behov av förbättringar i bemötandet för 

att ge delaktighet samt minska vårdlidande, alienation och 

stigmatisering.   

 

Nyckelord: Isolering, bemötande, upplevelse, kvalitativ innehålls-

analys, omvårdnad, patient. 
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Människan har genom historien alltid förflyttat sig, vilket gör urbanisering och migration till 

ett ständigt aktuellt tema som även kan diskuteras i relation till hälsa. Genom dagens 

möjlighet till tillgängligt och enkelt internationellt resande, internationell och nationell 

migration samt den fortgående urbaniseringen av världen, sätts människan i förbindelse till 

varandra. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor numera i städer, vilket leder till en 

ökad risk för spridning av smittsamma infektionssjukdomar. De skiftande globala 

väderförhållandena tillsammans med det ökade internationella resandet förändrar den globala 

infektionsepidemiologin och möjliggör ökad sjukdomsspridning. Detta innebär att hälso- och 

sjukvården över hela världen måste vara förberedda att vårda smittsamma patienter, vilket gör 

infektionssjukdomar och deras smittspridning till en global angelägenhet relaterat till 

människors hälsa (Murthy, Keystone & Kissoon, 2013). 

 

Smittspridning kan ske med direkt eller indirekt kontaktsmitta mellan människor eller 

föremål, droppsmitta via hostning, nysning eller kräkning, luftburen smitta via inandning, 

blodburen smitta via blod eller slemhinnor, livsmedelsburen smitta samt insektsburen smitta 

(Stirling, Littlejohn & Willbond, 2004). Inom hälso- och sjukvården finns det risk att drabbas 

av infektioner från andra människor eller omgivande miljö samt från den egna bakteriefloran 

(Landers et al., 2010). Smitta leder inte alltid till infektion utan ibland till en kolonisering av 

smittämnet i den normala bakteriefloran hos människan. Koloniseringen kan dock senare 

resultera i infektion i samband med till exempel operation (Scanlon, 2005). Smittspridning 

mellan patienter ska därför förhindras både vid infektion och när patienterna inte är 

infekterade. Det finns även risk för smittspridning via behandlande hälso- och 

sjukvårdspersonal men om hälso- och sjukvårdspersonalen följer de basala hygienrutinerna är 

risken låg (Eveillard et al., 2001). Basala hygienrutiner omfattar handhygien och användandet 

av handskar, plastförkläde eller skyddsrock (Mitchell, Russo & Race, 2014). Vid risk för 

stänk ska munskydd med visir användas och om en patient har en luftburen smittsam sjukdom 

ska andningsskydd användas (Landers et al., 2010). Att hälso- och sjukvårdspersonal följer de 

basala hygienrutinerna är viktigt för att förebygga smittspridning (Eveillard et al., 2001). 

 

För att förebygga smittspridning krävs ibland även att patienter vårdas isolerade från andra 

patienter. Isoleringsvård inom slutenvården sker antingen i syfte att skydda särskilt 

infektionskänsliga patienter mot smitta, det vill säga skyddsisolering, eller för att förhindra 

smittspridning från patienter (Walker et al., 2007). Detta kan bli aktuellt om det är svårt att 

kontrollera smittspridningen vid kontaktsmitta eller om det krävs en liten dos av smittoämnet 
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för att smitta andra människor samt ifall konsekvenserna för att bli smittad är allvarliga 

(Beaujean et al., 2001). Vård i isolering kan även bli nödvändig när luftburen smitta ska 

förhindras (Adams, Johnson & Lynch, 2011). Isoleringsvården sker i enkelrum (Beujean et 

al., 2001) eller i enkelrum med förrum eller sluss (Adams et al., 2011). Isolerade patienters 

dörr bör hållas stängd för att förhindra smittspridningen, vilket fysiskt avskärmar patienterna 

från avdelningens övriga patienter. Ett enkelrum med sluss innebär att förrummet ventileras så 

att ett undertryck skapas in till patientrummet och ut till korridoren. Detta förhindrar att 

lyftburen smitta sprids från patientrummet till korridoren eller tvärtom. Denna typ av 

patientrum kan användas både i vården av smittsamma patienter och i vården av patienter som 

behöver skyddsisolering (a.a). Isoleringsvård i enkelrum med förrum eller sluss sker vanligen 

inom slutenvården (Beaujean et al., 2001). 

 

Att som patient vårdas inom slutenvård har beskrivits som att gå ifrån att vara en person till 

att bli en patient. Kläder och andra symboler för identiteten avlägsnas och patienten blir en 

passiv mottagare av omvårdnad. Miljön på sjukhuset är också annorlunda ifrån patientens 

hemmiljö (Gammon, 1998). Att vara patient innebär att livet uppfattas som okontrollerbart 

och medför osäkerhet kring bland annat diagnos och behandling, framtid, sociala relationer 

och ekonomi. Att bli patient medför beroende av hälso- och sjukvårdspersonal och 

närstående. Bristande stöd och information kan även leda till osäkerhet. Ibland tvingas 

patienten att vara delaktig i beslut utan att vara fullständigt insatt i situationen (Hansen et al., 

2012). Patientens livsvärld förändras och prioriteringar skiftar till att handla om nuet och att 

vara medveten om sin hälsa. Tankar kretsar kring existentiella frågor rörande livet och döden. 

Sociala relationer är viktiga och närhet till närstående ger mod och styrka (Råholm & 

Lindholm, 1999). Det bemötande som hälso- och sjukvårdspersonal ger har också visats sig 

har stor betydelse för hur vården upplevs (Attree, 2000).  

 

Enligt ICN:s etiska kod (International Council of Nurses, 2012) för sjuksköterskor är 

sjuksköterskans primära ansvar att ge människor vård och verka för en vårdmiljö där 

mänskliga rättigheter, som rätten till värdighet och respektfullt bemötande är en naturlig del i 

vården. Detta innebär att sjuksköterskan i sitt förhållningssätt och bemötande måste ta hänsyn 

till patientens integritet, värdighet och rätt till delaktighet för att kunna ge en god och 

professionell omvårdnad (Eriksson & Nilsson, 2007). Patienten ska inte förminskas till 

enskilda delar utan betraktas som en enhet av kropp, själ och ande, där intresset varken ska 

riktas mot kroppen, själen eller anden var för sig utan mot helheten (Medin & Alexandersson, 
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2000, s. 46-47). Förhållningssättet och attityden hälso- och sjukvårdspersonalen har i mötet 

med en person som befinner sig i en svår eller utsatt situation är enligt Attree (2000) av stor 

betydelse för personens upplevelse av vården samt möjlighet till återhämtning. Även 

Söderlund (1998) menar att hälso- och sjukvårdspersonalens attityd vid bemötande påverkar 

patientens upplevelse av vården. Att känna sig omhändertagen, ha kontroll och styra sitt liv 

kan ske genom att hälso- och vårdpersonalen visar vänlighet, vilja att samråda, förtroende och 

tilltro till patientens egna resurser samt med omtanke förmedlar hopp och säkerhet. Uppmark, 

Borg och Sandman (2007) menar att ett osympatiskt förhållningssätt och ett bemötande som 

inte bygger på respekt för patientens värdighet och integritet kan medföra ett lidande för 

patienten och därigenom påverka hälsan och välbefinnandet. Även Björck och Sandman 

(2007) betonar vikten av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och menar att 

bemötandet kan vara vårdande eller icke-vårdande, i varierande grad. Ett vårdande bemötande 

ses som hälsofrämjande, medan ett icke-vårdande bemötande leder till minskad känsla av 

hälsa, samt missmod. Om ett bemötande ska kunna sägas vara vårdande eller inte beror på den 

individuella upplevelsen. Det innebär att bemötande berör de intryck, tankar och känslor som 

uppstår och förekommer mellan patient och vårdgivare i vårdrelationen (Croona, 2003).   

 

Vårdrelationen beskrivs enligt Eriksson (1988) som relationen mellan en människa i egenskap 

av patient och en människa i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal, i ett 

vårdsammanhang. Det är i relationen till vårdaren som patienten skall få utrymme att uttrycka 

sina aktuella begär, behov och problem. Relationen bygger på ömsesidighet och syftar till att 

stödja patientens hälsoprocesser. Ofta betraktas vårdrelationen som kärnan, grunden i 

vårdandet och en nödvändig utgångspunkt för att kunna bedriva omvårdnad som bygger på 

integritet, värdighet och delaktighet (Björck & Sandman, 2007).  

 

En förutsättning för att göra patienten delaktig i vården och i beslutsprocessen är enligt Eldh 

(2006) att en respektfull dialog förs mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Där 

syftet med dialogen är att ge makt och möjligheter åt de människor som deltar i 

sammanhanget. Vidare ska information och utbildning uppfattas som något delat, inte 

förmedlat, för att främja kunskap och delaktighet i vården då patienten genom detta kan 

utnyttja sina resurser, fatta egna beslut och ta mer ansvar för och kontroll över sin 

livssituation, vilket leder till ökat välbefinnande och subjektiv hälsa (a.a).  
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Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att världshälsans utveckling på en växande 

problematik med multiresistenta bakterier och allvarliga och högst aktuella virussjukdomar 

som exempelvis hemorragisk feber orsakad av ebolavirus. Med detta som bakgrund kan en 

potentiell ökning av isoleringsvård vara aktuell i framtiden, vilket gör det viktigt att hitta 

förbättringsområden inom denna vårdform. En brist av sammanställd kunskap, om hur 

isolerade patienter upplever bemötande ifrån sjuksköterskor, identifierades vid studier av 

tidigare utförd forskning inom omvårdnaden av isolerade patienter. För att utveckla 

omvårdnadsvetenskap bör sammanställd kunskap finnas tillgänglig för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Genom att sammanställa och tydliggöra kunskap om dessa patienters 

upplevelser av bemötande kan medvetenheten om bemötandets betydelse öka hos hälso- och 

sjukvårdspersonal och bidra till en bättre omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie var 

därför att beskriva patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande i 

samband med isoleringsvård.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie har ett förstapersonsperspektiv med fokus på patientupplevelser av 

bemötande vid isoleringsvård, vilket betyder att en kvalitativ ansats har valts. Belägg har 

sökts för hur fenomenet bemötande kan förstås genom att studera vetenskaplig litteratur. 

Avsikten är att denna kunskap ska kunna användas i praktisk omvårdnad (Segesten, 2012, s. 

99). Kvalitativa studier som publicerats i internationella tidskrifter har utgjort data och de 

resultat som dessa studier visar på har analyserats med en manifest kvalitativ innehållsanalys 

(jfr. Downe-Wamboldt, 1992). Den manifesta ansatsen har valts då avsikten varit att beskriva 

den kunskap som finns kring detta idag. 

 

Litteratursökning 

Initialt utformades en plan för litteratursökningen i enlighet med Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s.61-63). Referensdatabaserna CINAHL with full text, PubMed samt 

PsycInfo användes vid litteratursökningen. Sökord valdes genom Svensk MeSH, Svemed + 

samt tidigare använda sökord i relevanta artiklar för att identifiera de ord som artikelförfattare 

och bibliotekarier som indexerat artikeln använt för att beskriva den (jfr. Henricson, 2012, s. 

105). Vid litteratursökningen användes booleska operatorer i form av AND, för att begränsa 

och göra sökningen mer specifik och OR, för att expandera och öka sensitiviteten i sökningen 

för att hitta en bra balansgång mellan hög sensitivitet och hög specificitet (a.a, s. 108). Vidare 
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användes även citationstecken vid litteratursökningen för att göra det möjligt att hålla ihop 

begrepp. Vid sökning i databaserna CINAHL with Full Text och PubMed användes även 

trunkering för att möjliggöra sökning på ord som har samma rot samtidigt (a.a, s. 107). 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var kvalitativa artiklar skrivna på engelska, patienter 

som har vårdats inom isoleringsvård på sjukhus samt upplevelser av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande utifrån ett patientperspektiv.  En pilotsökning utfördes och 

därefter ägde den faktiska litteratursökningen rum (jfr. Willman et al., 2006, s. 63-71). En 

manuell sökning genomfördes även i relevanta artiklars referenser (a.a, s. 80-82). Artiklarna 

valdes ut genom att abstrakt och sammanfattningar lästes igenom och jämfördes mot det 

aktuella syftet. De artiklar vars abstrakt och sammanfattning motsvarade syftet lästes därefter 

i full text för att säkerställa att artiklarna var relevanta. Litteratursökningen resulterade i 13 

valda artiklar (se tabell 1).  

 

TABELL 1. Litteratursökning 2014-09-05 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva patienters upplevelser av bemötande i samband med 

isoleringsvård 

Sökning     *)             Sökord                                                       Antal träffar                     Valda artiklar 

   CINAHL PubMed CINAHL PubMed 

#1 FT, MSH ”Patient isolation” 1 619 3 302   

#2 FT ”Contact isolation” 122 232   

#3 FT ”Source isolation”  22 27   

#4 FT ”Barrier nursing”  26 110   

#5 CH, MSH Quarantine 352 5138   

#6  #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 1 992 8574   

#7 CH, MSH Hospital 149 776 2 994 671   

#8 CH, MSH Hospitalization 23 114 216 065   

#9  #7 OR #8 163 775 3 074 911   

#10  #6 AND #9 605 2 273   

#11 CH, MSH Patient* 765 685 1 984 994   

#12 CH, FT Experience* 164 288 717 067   

#13  #11 AND #12  70 163 183 040   

#14  #10 AND #13 57 164 6   

#15 FT Engagement 7 272 26 632   

#16 FT Encounter* 17 005 128 955   

#17 CH, MSH Attitude* 153 448 310 996   

#18 FT, MSH ”Nurse-patient relation*” 18 421 13   

#19 CH, MSH Communication* 83 224 268 005   

#20 CH, MSH Empathy 4 955 16 153   

#21 CH, MSH “Patient partici*” 759 239 848   

#22  #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 

OR # 20 OR #21 

 

257 084 

 

902 681 

  

#23  #13 AND #22 22 179 42 873   

#24  #10 AND #23 24 51 4 4 

 

* CH – CINAHL Headings, MSH – Mesh termer, FT – fritextsökning. 
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TABELL 1, (forts.) Litteratursökning 2014-09-05  

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva patienters upplevelser av bemötande i samband med 

isoleringsvård 

Sökning          *)             Sökord                                                    Antal träffar                          Valda artiklar 

   
 PsycINFO  PsycINFO 

#1 FT ”Patient isolation”  13   
#2 FT ”Contact isolation”  11   
#3 FT ”Source isolation”

  
 3   

#4 FT ”Barrier nursing”

  
 1   

#5 FT Quarantine  152   
#6  #1 OR #2 OR #3 OR #4 

OR #5 
 180   

#7 FT Hospital  267 959   
#8 FT Hospitalization  27 381   
#9  #7 OR #8  278 571   
#10  #6 AND #9  43   
#11 FT Patient  551 628   
#12 FT Experience  404 931   
#13  #11 AND #12   60 653   
#14  #10 AND #13  6  1 

#15 FT Engagement  34 051   
#16 FT Encounter  27 990   
#17 FT Attitude  387 949   
#18 FT ”Nurse-patient relation”  1   
#19 FT Communication  263 588   
#20 FT Empathy  18 381   
#21 FT “Patient participation”  623   
#22  #15 OR #16 OR #17 OR 

#18 OR #19 OR # 20 OR 

#21 

 685 332   

#23  #13 AND #22  15 605   
#24  #10 AND #23  4   

* FT – fritextsökning. 

Sökning                                                                                                                                           Valda artiklar 

Manuell  sökning              4 
 

                                                                                                    Valda artiklar                            19  

                                                                        Artiklar som förekommit i flera  sökningar                             6 

                                                                                                       Slutgiltigt valda artiklar                            13  
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Kvalitetsgransking 

Systematisk kvalitetsgranskning av valda artiklar genomfördes utifrån protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Vid granskning kontrollerades de valda 

artiklarnas syfte, urval, kontext, etiska resonemang, metod för datainsamling samt analys. 

Vidare bedömdes även resultatens logiska uppbyggnad och begriplighet samt redovisningens 

tydlighet (jfr. Willman et al., 2006, s.83, 156-157). Varje uppfyllt kriterium vid granskning 

genererade ett positivt värde för studien, vilket därefter adderades och dividerades med den 

totala poängsumman för att ett procenttal för studiens kvalitet skulle erhållas. Detta för att 

bedöma studiernas kvalitetsgrad i form av hög, medel eller låg i relation till vetenskaplig 

kvalité, där hög kvalité var 80-100 procent, medel 70-79 procent och låg 60-69 procent (a.a, 

s.95-100). Den ursprungliga planen var att utesluta artiklar med låg kvalité. Detta blev dock 

aldrig aktuellt då samtliga valda artiklar uppnådde medel eller hög kvalitet vid 

kvalitetsgranskning. Resultatet av kvalitetsgranskningen tillsammans med en översikt av 

analyserade artiklar presenteras i tabell 2. 

 

TABELL 2. Översikt av analyserade artiklar (n=13) samt resultat av kvalitetsgranskning 

Artikel Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Barratt, 

2011 

Nya 

Zeeland 

Att undersöka de 

upplevda erfarenheterna 

hos patienter vid MRSA 

isolering på en 

akutvårdsavdelning i 

Nya Zeeland. 

5 kvinnor 

5 män 

Kvalitativ studie 

med individuella 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde 

stigmatisering i samband 

med MRSA smitta och 

känslor av bland annat 

ilska, rädsla, frustration 

och skuld vid isolering. 

Isolering påverkade den 

egna identiteten, det 

sociala deltagandet samt 

relationen till hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

Patienterna kände sig 

instängda och önskade 

utsikt. 

Hög 

Cheng et 

al., 

2008 

Singapore 

 

Att undersöka 

upplevelsen av isolering 

hos patienter med 

hematologiska 

sjukdomar. 

4 män Kvalitativ studie 

med individuella 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna förstod varför 

de isolerades. Kontakt 

med omvärlden och 

anhöriga var viktigt. 

Hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

spelade en stor roll vid 

isolering. 

 

Hög 
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TABELL 2, (forts.) Översikt av analyserade artiklar (n=13) samt resultat av kvalitetsgranskning 

Artikel Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Gaskill et 

al., 

1997 

Australien 

Att utforska 

fenomenet isolering 

utifrån 

skyddsisolerade 

benmärgs-

transplanterade 

patienters perspektiv. 

5 kvinnor 

2 män 

Kvalitativ studie med 

fenomeno-logiska 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna försökte få 

kontroll över en 

okontrollerad situation 

genom att observera 

livet utanför sjukhuset, 

genom tro och genom 

att möta en ny dag. De 

förstod att 

isoleringsvården var för 

att främja deras hälsa. 

Kontakt med 

närstående och hälso- 

och sjukvårds-personal 

var viktig. 

Hög 

Kelly-

Rossini et 

al., 

1996 

USA  

 

Att få förståelse för 

HIV och TBC 

infekterade patienters 

upplevelser av 

isolering i syfte av att 

identifiera strategier 

för höjning av 

livskvalité och 

patientdeltagande.  

5 kvinnor 

13 män 

Kvalitativ/Kvantitativ 

studie med semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

mätinstrument som 

mäter sinnestillstånd 

(Profile of mood 

state). 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvalitativ analys visar 

att ensamhet kan vara 

positiv eller negativ 

samt att det var jobbigt 

och tråkigt att vara 

instängd och att inte få 

följa egna vanor och 

rutiner. Förtvivlan och 

nedstämdhet samt 

stigmatisering 

upplevdes. Familjen var 

viktig. Kvantitativ 

analys visade att bland 

annat mer ilska, 

depression och 

förvirring än normalt 

upplevdes. 

Hög 

Knowles, 

1993 

Stor-

britannien  

 

Att beskriva 

isolerings-upplevelsen 

utifrån patientens och 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

8 patienter 

7 sjuk-

sköterskor 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde 

begränsat utrymme och 

svårigheter till kontakt 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Sjuksköterskorna 

upplevde tidsbrist och 

oförmåga att hjälpa 

samt rädsla för att 

smittas. 

Medel 

Lin et al., 

2010 

Taiwan 

 

Att få en bättre 

förståelse för hur man 

ska ge en humanistisk 

vård och utbildning 

vid karantän i relation 

till smittspridning i 

hälso- och sjukvård. 

5 kvinnor 

12 män 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

telefonintervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Upplevelserna kan 

indelas i externa och 

interna aspekter. 

Externa handlar om 

omgivningen, 

diskriminering, 

frånvaro av familjärt 

stöd medan interna 

handlar om acceptans 

av isolering, 

känslomässig turbulens 

kring möjlig SARS 

diagnos. 

Hög 

http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=4&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.genre=article&rft.atitle=Lessons%20learned%20from%20the%20anti-SARS%20quarantine%20experience%20in%20a%20hospital-based%20fever%20screening%20station%20in%20Taiwan&rft.jtitle=American%20Journal%20of%20Infection%20Control&rft.btitle=&rft.aulast=Lin&rft.auinit=E.C.L.&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Lin%2C%20E.C.L.&rft.aucorp=&rft.date=20100501&rft.volume=38&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=302&rft.epage=307&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01966553&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=AJICD&rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3cscopus%3e2-s2.0-77951975070%3c/scopus%3e&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-09-10T14%3A43%3A55IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
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TABELL 2, (forts.) Översikt av analyserade artiklar (n=13) samt resultat av kvalitetsgranskning 

Artikel Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Madeo, 

2001 

Stor-

britannien  

Att beskriva MRSA 

smittade patienters 

upplevelser av 

isoleringsvård  

3 kvinnor 

4 män 

Kvalitativ studie 

med intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Informationen som 

patienterna fick om MRSA 

uppfyllde inte deras behov. 

Vissa patienter trivdes i 

enkelrum och andra var 

traumatiserad och upplevde 

stigmatisering av 

isoleringen. Besök gör 

isoleringen lättare att 

uthärda. 

Medel 

Newton et 

al.,  

2001 

Stor-

britannien  

Att dokumentera 

uppfattningarna hos 

patienter med 

MRSA och deras 

upplevelse av 

isoleringsvård. 

12 kvinnor 

7 män 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Få patienter förstod vad 

MRSA innebar, hur det 

behandlades eller hur det 

smittade, samt varför de 

isolerades. Isolering ledde 

till emotionella och fysiska 

förändringar. Isolering kan 

vara både positivt och 

negativt. 

Hög 

Pacheco & 

Spyropou-

los, 

2010 

Canada 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

isoleringsvård för 

Clostridium difficile 

positiva patienter 

och deras 

närstående.   

4 kvinnor 

1 man 

Kvalitativ studie 

med deskriptiv 

metod bestående 

av semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Patienterna upplevde en 

osäkerhet kring sjukdomen, 

att information och 

utbildning av hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte 

var konsekvent samt att 

hälso- och sjukvårds-

personalen inte följde 

gällande rutiner.    

Hög 

Skyman et 

al., 

2010 

Sverige  

 

Att få kunskap om 

patienters 

upplevelser av att 

smittas av MRSA på 

sjukhus och därmed 

ha blivit vårdad i 

isolering på 

infektionsklinik 

2 kvinnor 

4 män 

Kvalitativ studie 

med 

djupintervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Isolering upplevdes som 

begränsande och 

kränkande. Patienterna 

upplevde att de fick sämre 

vård, omsorg och 

behandling. Patienterna 

upplevde att de 

behandlades annorlunda av 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen samt 

att de fick bristande 

information. 

Hög 

Stajduhar 

et al., 

2000 

Canada  

 

Att beskriva 

patientens 

upplevelse av att få 

Iodine 131 terapi. 

22 kvinnor 

5 män 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupp-

intervjuer samt 

individuella 

telefon-intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde social 

och fysisk isolering vid 

behandling. Patienterna 

upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte 

förstod deras upplevelser. 

Till följd av 

isoleringsvården upplevdes 

en fördröjd vård. De fick 

otillräcklig information 

som ej var enhetlig. 

Hög 
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TABELL 2, (forts.) Översikt av analyserade artiklar (n=13) samt resultat av kvalitetsgranskning 
Artikel Syfte Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 

Ward, 

2009 

Stor-

britannien  

 

Att utröna vad 

patienter med 

negativa 

erfarenheter av 

isolering upplevde 

kan reducera dessa 

erfarenheter 

5 patienter Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Det fanns ett behov av ökad 

information kring 

isoleringen. Patienterna 

tyckte att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var 

dålig att kommunicera. 

Patienterna hade behov av 

sysselsättning. Det var 

viktigt att ha en utsikt från 

rummet. 

Hög 

Webber et 

al., 

2012 

Canada  

 

Att söka insikt från 

patienter med 

MRSA för att bättre 

förstå patientens 

upplevelse av 

rehabilitering och 

isolering samt att 

redovisa patienters 

förbättringsidéer till 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

9 patienter Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde brist 

på kunskap och information 

om MRSA och följande 

isolering. Patienterna 

upplevde utanförskap och 

ensamhet. Utifrån studien 

utvecklades fyra 

förbättringsplaner. 

Hög 

 

Analys 

Analysarbetet genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att data analyseras genom nedbrytning i textenheter vilka 

sedan kodas och sätts samman och resulterar i olika teman. Dessa teman ger kunskap om 

olika fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Att den kvalitativa innehållsanalysen är manifest 

innebär att endast uttalad kommunikation beskrivs och därigenom utesluts dolda meningar 

och budskap ur analysen (a.a). Induktiv ansats innebär observationer eller sökningar i texter 

efter valda fenomen utan att ha gjort antaganden i förväg (Henricson, 2012, s. 182). 

Analysarbetet inleddes med att samtliga studier lästes igenom för att få en uppfattning om 

helheten. Den kvalitativa innehållsanalysprocessen inleddes med att textenheter valdes ut för 

analys. Val av textenheter styrdes av litteraturstudiens syfte och blev 267 till antalet. 

Textenheterna numrerades för att kunna härledas tillbaka till originaltexten och textenheter 

med liknande innehåll delades därefter in i kategorier. Kategorier med liknande innehåll 

fördes sedan samman i sju steg till dess att liknande data inte kunde finnas i flera kategorier 

och därmed uppnåddes analysmättnad. Analysen resulterade i tre slutkategorier. Kategorierna 

testades kontinuerligt under analysarbetet genom jämförelser med originaltexterna för att 

utröna ifall data passade in i skapad kategori. Kategorierna bedömdes utifrån reliabilitet och 
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validitet. Då det bedömdes nödvändigt gjordes ändringar i koder och kategorier, sedan 

kontrollerades åter reliabilitet och validitet (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier som redovisas i tabell 3. 

 
TABELL 3. Kategoriöversikt (n=3) 

Kategorier 

Att behöva förstå och kunna påverka sin vård 

Att känna sig åsidosatt, osynliggjord och avskärmad 

Att få en känsla av att vara smittsam och mindre värd 

 

Att behöva förstå och kunna påverka sin vård  

I samtliga studier (Barratt, Shaban & Moyle, 2011; Cheng, Qin & Tee, 2008; Gaskill, 

Henderson & Fraser, 1997; Kelly-Rossini, Perlman & Mason, 1996; Knowles, 1993; Lin, 

Peng & Tsai, 2010; Madeo, 2001; Newton, Constable & Senior, 2001; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Skyman, Thunberg Sjöström & Hellström, 2010; Stajduhar et al., 2000; 

Ward, 2009; Webber, Macpherson, Meagher, Hutchinson & Lewis, 2012) beskrevs behovet 

och vikten av kunskap. Att inte kunna förklara, förstå och känna osäkerhet kring sin sjukdom 

och den givna vården skapade oro. Detta påverkade upplevelsen av sjukdomen och sågs som 

en bidragande faktor till upplevelsen av minskad kontroll över sin situation samt till känslan 

av hjälplöshet (a.a). Vidare beskrev studier (Cheng et al., 2008; Gaskill et al., 1997; Lin et al., 

2010; Madeo, 2001; Skyman et al., 2010; Ward, 2009) att information som gavs av hälso- och 

sjukvårdspersonal inte tillgodosåg och uppfyllde de individuella behoven. I en studie 

(Skyman et al., 2010) framkom det att patienter uppfattade det som att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte var villiga att anstränga sig för att ge information.  

 

I studier (Gaskill et al., 1997; Stajduhar et al., 2000) beskrevs vikten av att vara väl 

informerad om alla aspekter av behandlingen och att information skulle finns tillgänglig om 

så önskades. I studier (Barratt et al., 2011; Kelly-Rossini et al., 1996; Pacheco & 

Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010) beskrevs svårigheten med att få motsägelsefull 

information, vilket ledde till förvirring, missförstånd och minskade känslan av hanterbarhet 

och tryggheten med vården. I studier (Gaskill et al., 1997; Madeo, 2001) betonades behovet 

av läglig, kortfattad och fortlöpande utbildning samt att möjligheten till både skriftlig och 

muntlig information skulle förbättra utbildning och leda till ökad kunskap. I en studie (Gaskill 

http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=4&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.genre=article&rft.atitle=Lessons%20learned%20from%20the%20anti-SARS%20quarantine%20experience%20in%20a%20hospital-based%20fever%20screening%20station%20in%20Taiwan&rft.jtitle=American%20Journal%20of%20Infection%20Control&rft.btitle=&rft.aulast=Lin&rft.auinit=E.C.L.&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Lin%2C%20E.C.L.&rft.aucorp=&rft.date=20100501&rft.volume=38&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=302&rft.epage=307&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01966553&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=AJICD&rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3cscopus%3e2-s2.0-77951975070%3c/scopus%3e&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-09-10T14%3A43%3A55IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=4&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.genre=article&rft.atitle=Lessons%20learned%20from%20the%20anti-SARS%20quarantine%20experience%20in%20a%20hospital-based%20fever%20screening%20station%20in%20Taiwan&rft.jtitle=American%20Journal%20of%20Infection%20Control&rft.btitle=&rft.aulast=Lin&rft.auinit=E.C.L.&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Lin%2C%20E.C.L.&rft.aucorp=&rft.date=20100501&rft.volume=38&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=302&rft.epage=307&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01966553&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=AJICD&rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3cscopus%3e2-s2.0-77951975070%3c/scopus%3e&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-09-10T14%3A43%3A55IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=4&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.genre=article&rft.atitle=Lessons%20learned%20from%20the%20anti-SARS%20quarantine%20experience%20in%20a%20hospital-based%20fever%20screening%20station%20in%20Taiwan&rft.jtitle=American%20Journal%20of%20Infection%20Control&rft.btitle=&rft.aulast=Lin&rft.auinit=E.C.L.&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Lin%2C%20E.C.L.&rft.aucorp=&rft.date=20100501&rft.volume=38&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=302&rft.epage=307&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01966553&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=AJICD&rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3cscopus%3e2-s2.0-77951975070%3c/scopus%3e&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-09-10T14%3A43%3A55IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
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et al., 1997) beskrevs problematiken med att inte kunna påverka mängden av information som 

gavs samt vid vilken tidpunkt informationen lämnades. Vidare beskrevs i studier (Gaskill et 

al., 1997; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Stajduhar et al., 2000; Ward, 2009) problematiken 

med att inte kunna påverka den egna vården och rutinerna. I en studie (Ward, 2009) beskrev 

patienter en känsla av oro till följd av att bli påtvingade rutiner utan möjlighet att kunna 

påverka dessa.  

The thing I find hard is the mealtimes, [exactly at] 12 o´clock and [exactly at] 5 

o´clock… (Gaskill et al., 1997, s. 697). 

 

Att känna sig åsidosatt, osynliggjord och avskärmad 

Studier (Gaskill et al., 1997; Stajduhar et al., 2000) beskrev känslan av att vara bortglömd i 

och med att hälso- och sjukvårdspersonal glömde bort löften. Även bristande tillsyn bidrog 

enligt en studie (Kelly-Rossini et al., 1996) till denna känsla.  

Last night I was not visited by a nurse for the longest time. I was feeling almost 

forgotten. (Kelly-Rossini et al., 1996, s. 33).  

 

Studier (Knowles, 1993; Newton et al., 2001) beskrev även känslan av att vara ignorerad 

eftersom hälso- och sjukvårdspersonal inte gav uppmärksamhet. Enligt studier (Kelly-Rossini 

et al., 1996; Stajduhar et al., 2000) berodde bristande uppmärksamhet på allt för stor 

arbetsbörda. Studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Ward, 2009) beskrev upplevelsen av att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte lyssnade, vilket enligt en studie (Ward, 2009) skapade 

känslor av frustration och osäkerhet. Enligt studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Stajduhar et 

al., 2000; Ward, 2009) upplevde patienter att de inte hade någon att prata med eftersom hälso- 

och sjukvårdspersonal inte hade tid att lyssna, vilket enligt studier (Cheng et al., 2008; Gaskill 

et al., 1997) upplevdes som ensamt. En studie (Gaskill et al., 1997) beskrev att patienter 

uppskattade när hälso- och sjukvårdspersonal pratade med dem och en annan studie (Kelly-

Rossini et al., 1996) beskrev att patienter var nöjda med hälso- och sjukvårdspersonals 

förmåga att tala på ett vänligt sätt. Ett vanligt förekommande problem, enligt studier 

(Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000), som skapade ilska och ångest var att vara tvungen att 

vänta på att hälso- och sjukvårdspersonal skulle uppfylla enkla önskemål och ge behandling. 

Enligt studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Lin et al., 2010; Stajduhar et al., 2000), beskrevs att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte hade tillräckligt med tid för att uppfylla patienters behov. 

Studier (Barratt et al, 2011; Gaskill et al., 1997; Kelly-Rossini et al., 1996; Lin et al., 2010; 

Knowles, 1993) beskrev att patienter fick sina behov av bland annat sömn, mat och dryck 

http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=4&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.genre=article&rft.atitle=Lessons%20learned%20from%20the%20anti-SARS%20quarantine%20experience%20in%20a%20hospital-based%20fever%20screening%20station%20in%20Taiwan&rft.jtitle=American%20Journal%20of%20Infection%20Control&rft.btitle=&rft.aulast=Lin&rft.auinit=E.C.L.&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Lin%2C%20E.C.L.&rft.aucorp=&rft.date=20100501&rft.volume=38&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=302&rft.epage=307&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01966553&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=AJICD&rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3cscopus%3e2-s2.0-77951975070%3c/scopus%3e&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-09-10T14%3A43%3A55IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=4&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.genre=article&rft.atitle=Lessons%20learned%20from%20the%20anti-SARS%20quarantine%20experience%20in%20a%20hospital-based%20fever%20screening%20station%20in%20Taiwan&rft.jtitle=American%20Journal%20of%20Infection%20Control&rft.btitle=&rft.aulast=Lin&rft.auinit=E.C.L.&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Lin%2C%20E.C.L.&rft.aucorp=&rft.date=20100501&rft.volume=38&rft.issue=4&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=302&rft.epage=307&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01966553&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=AJICD&rft_id=info:doi/10.1016/j.ajic.2009.09.008&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3cscopus%3e2-s2.0-77951975070%3c/scopus%3e&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-09-10T14%3A43%3A55IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
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försummade av hälso- och sjukvårdspersonal. Studier (Knowles, 1993; Lin et al., 2010) 

beskrev upplevelsen av att vara tvungen att anpassa sig efter hälso- och sjukvårdspersonals tid 

och att försöka att inte störa hälso- och sjukvårdspersonal då de såg upptagna ut. Enligt 

studier (Lin et al., 2010; Madeo, 2001; Stajduhar et al., 2000) upplevdes en känsla av att vara 

oförberedd inför isolering samt en önskan om mer tid för anpassning.  

 

Enligt studier (Lin et al., 2010; Skyman et al., 2010; Stajduhar et al., 2000) upplevdes ett 

försummande av sjukdom eftersom hälso- och sjukvårdspersonal bortsåg ifrån tidigare 

sjukdomar. En studie (Madeo, 2001) beskrev att infektionens påverkan på livet inte 

uppmärksammades. Studier (Barratt et al., 2011; Skyman et al., 2010) beskrev upplevelse av 

diskriminering på grund av isolering och att de inte fick likvärdig vård som andra patienter. I 

studier (Knowles, 1993; Pacheco & Spyropoulos, 2010) beskrevs problematiken i att vara 

tvungen att kräva likvärdig vård.  

They tell me that they have got 24 other patients to care for, and I say, look, I´m 

the 25th and I count just as much as they do. (Knowles, 1993, s. 54). 

 

I studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Knowles, 1993; Lin et al., 2010; Stajduhar et al., 2000) 

beskrevs svårigheter i att få kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, samt att detta enligt en 

studie (Knowles, 1993) ökade känslan av att vara isolerad samt gav sämre omvårdnad. 

Svårigheter i att få kontakt orsakade även enligt studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Knowles, 

1993; Lin et al., 2010) oro över att inte få hjälp. Enligt studier (Barratt et al., 2011; Kelly-

Rossini et al., 1996; Knowles, 1993; Skyman et al., 2010; Stajduhar et al., 2000) upplevdes 

det att hälso- och sjukvårdspersonal inte gjorde några spontana besök i patientrummet. Brist 

på spontana besök ökade enligt studier (Barratt et al., 2011; Kelly-Rossini et al., 1996; 

Stajduhar et al., 2000) känslan av att vara isolerad och ensam. . Studier (Knowles, 1993; 

Madeo, 2001; Stajduhar et al., 2000; Webber et al., 2012) beskrev att upprepade besök av 

hälso- och sjukvårdspersonal minskade känslan av att vara isolerad och gjorde att patienter 

kände sig mindre uttråkade och försummade. Patienter upplevde, enligt en studie (Knowles, 

1993), att det var de som var tvungna att initiera kontakten med hälso- och sjukvårdspersonal 

och att all interaktion måste ske av en speciell anledning från hälso- och sjukvårdspersonal.  

You can´t have that sort of light contact; you have to make an effort to get 

someone to come in for a special purpose. (Knowles, 1993, s. 54).     
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Studier (Barratt et al., 2011; Gaskill et al., 1997; Newton et al., 2001; Knowles, 1993; 

Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012) beskrev att hälso- 

och sjukvårdspersonal bortsåg ifrån att följa basala hygienrutiner, vilket enligt studier (Barratt 

et al., 2011; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Webber et al., 2012) ledde till oro, förvirring och 

osäkerhet. En studie (Webber et al., 2012) beskrev uppfattningen av att hälso- och 

sjukvårdspersonal som inte följde basala hygienrutiner inte brydde sig om sina patienter. 

Däremot beskrev andra studier (Barratt et al., 2011; Gaskill et al., 1997; Knowles, 1993) 

upplevelse av hinder i det sociala samspelet med hälso- och sjukvårdspersonal till följd av att 

användandet av skyddsutrustning dolde ansikten och skapade känslor av ensamhet. 

Sjukdomen fungerade också, enligt studier (Barratt et al., 2011; Webber et al., 2012), som en 

barriär till hälso- och sjukvårdspersonal. Studier (Barratt et al., 2011; Knowles, 1993) beskrev 

även upplevelse av svårighet med att skapa en vårdrelation på grund av det begränsade sociala 

samspelet.  

 

Att få en känsla av att vara smittsam och mindre värd 

Studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Newton et al., 2001) beskrev att isolering tillsammans 

med hälso- och sjukvårdspersonals bruk av basala hygienrutiner ledde till insikt om 

situationens allvar. Vidare beskrev studier (Barratt et al., 2011; Kelly-Rossini et al., 1996; 

Knowles, 1993; Madeo, 2001; Newton et al., 2001) att hälso- och sjukvårdspersonals bruk av 

basala hygienrutiner bidrog till känslan av att vara smittsam och smutsig.  

”...you feel a little bit, I suppose, how can I put it? Like a leper.” (Newton et al., 

2001, s. 278).  

 

Studier (Skyman et al., 2010; Webber et al., 2012; Kelly-Rossini et al., 1996) beskrev känslan 

av att bli bemött som någon med mindre värde, vilket enligt en studie (Webber et al., 2012) 

bidrog till en ökad känsla av att vara annorlunda. Vidare beskrev studier (Newton et al., 2001; 

Barratt et al., 2011) känslan av stigmatisering till följd av isolering. 

...they [healthcare staff] looked at you as you were a piece of dirt.” (Webber et 

al., 2012, s. 45). 

 

I studier (Kelly-Rossini et al., 1996; Stajduhar et al., 2000; Ward, 2009) beskrevs att hälso- 

och sjukvårdspersonal uppvisade en rädsla över att bli smittade, samt att de enligt studier 

(Knowles, 1993; Stajduhar et al., 2000) undvek kontakt till följd av rädslan. En studie 

(Stajduhar et al., 2000) beskrev uppfattningen av att det förekom skillnader i hälso- och 
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sjukvårdspersonals rädsla över att bli smittad. Vidare framgick det i studier (Kelly-Rossini et 

al., 1996; Stajduhar et al., 2000) en uppfattad ovilja bland hälso- och sjukvårdspersonal att 

vistas i närheten. Studier (Barratt et al., 2011; Knowles, 1993) beskrev upplevelsen av att 

hälso- och sjukvårdspersonal inte ville komma in eller stanna kvar någon längre tid i 

patientrummet samt att kommunikationen skedde på avstånd genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal talade genom en springa i dörren eller via telefon.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande i samband med isolering. Upplevelser som framkom i 

analysen var att isolerade patienter hade ett tydligt behov av att förstå och kunna påverka sin 

situation, att de kände sig åsidosatta, osynliggjorda och avskärmade samt att de kände sig 

smittsamma och mindre värda till följd av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom ett behov hos patienterna av att ha kunskap, vara väl 

informerad samt att kunna påverka den egna vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763, 2b§) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldiga att genom individanpassad 

information ge kunskap och förståelse om hälsotillstånd, diagnos och behandlingsmetoder. 

Förståelse och kunskap om sin kropp, sin sjukdom och sina symtom, och att känna tilltro den 

givna informationen är, enligt Eldh (2006), förutsättningar för att patienterna själva ska kunna 

vara delaktig i och kunna påverka sin vård och behandling. Vidare menar Sainio, Lauri och 

Eriksson (2001) att information anpassad efter situation, patienternas behov samt tidigare 

kunskap är viktigt för att skapa förutsättningar för patientdelaktighet. Resultatet för denna 

litteraturstudie visar att hälso- och sjukvårdspersonalens oförmåga att ge individanpassad 

kunskap och information bidrar till upplevelser av att inte göras delaktig eller ha förmåga att 

påverka sin vård.   

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det även att isolerade patienter upplever att hälso- 

och sjukvårdspersonalen inte arbetar aktivt för att främja delaktighet i vården, samt att 

patienterna upplever att de blir påtvingade rutiner. Eldh (2006) menar att det finns skillnader i 

hur patienter och hälso- och sjukvårdspersonal uppfattar delaktighet. Patienter uppfattar 

delaktighet som en möjlighet till att själva ta ansvar och agera utifrån den information de får 

av hälso- och sjukvårdspersonalen. Delaktighet beskrivs som att få berätta om sina symtom, 
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att bli lyssnad till och att få symtom och undersökningar förklarade för sig. Hälso- och 

sjukvårdspersonal uppfattar delaktighet som att ge information, och på så sätt möjliggöra för 

patienterna att agera. Även uppfattningen om att inte göras delaktig uppfattas olika. Patienters 

uppfattning av att inte göras delaktig i vården innebär att åtgärder sätts in utan varken dialog 

eller hänsyn till patientens situation (a.a). Detta kan ses i litteraturstudiens resultat när 

isolerade patienter blir påtvingade rutiner utan att kunna påverka. Att inte göras delaktig 

innebär vidare att den information som ges inte är anpassad efter individuella behov eller inte 

tar hänsyn till patientens tidigare kunskaper och erfarenheter. Det kan även ses som att hälso- 

och sjukvårdspersonal inte lyssnar på patienten samt ser denne som ett symtom, en sjukdom 

eller ett rumsnummer istället för en individ. Vidare uppfattades att inte göras delaktig som att 

patienter inte får möjlighet till den vård som de själva anser är nödvändig. Detta tolkas av 

patienter som att hälso- och sjukvårdspersonalen inte bryr sig om deras kunskap och att deras 

bedömningar inte är värda någonting. Hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattning av att inte 

vara delaktig i vården innebär att patienterna inte följer de direktiv eller rekommendationer 

som getts av läkare eller sjuksköterskor (a.a).  

 

Litteraturstudiens resultat visar att isolerade patienter upplever att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte anstränger sig för att ge dem information vilket innebär ett hinder för 

delaktighet. För att göra patienter delaktig i vården och veta vad de behöver och vill veta 

måste hälso- och sjukvårdspersonalen enligt Sahlsten, Larsson, Sjöström, Plos (2008) ta 

initiativ och föra en respektfull dialog. Dialogen bör kretsa kring patienternas förväntningar 

på delaktighet i vården och skapa förutsättningar för ett ömsesidigt informationsutbyte. 

Resultatet för denna litteraturstudie visar att isolerade patienter vill vara delaktig i vården och 

själva kunna påverka. Detta hindras dock till följd av att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

för en dialog med patienterna. Vidare menar Eldh (2006) att en otillräcklig dialog kan leda till 

missförstånd och minska förutsättningen för patienter att ta till sig den information och 

undervisning som ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Det framkommer i denna 

litteraturstudie att patienter upplever svårigheter i att få bristfällig information, vilket leder till 

förvirring, missförstånd och minskad känsla av hanterbarhet och trygghet med vården.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att isolerade patienter upplever att de blir åsidosatta, 

osynliggjorda och avskärmade till följd av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Detta 

kan diskuteras utifrån att isolerade patienter upplever vårdlidande, vilket innebär att hälso- 

och sjukvårdspersonalens bemötande orsakar lidande hos patienter (Arman, Rehnsfeldt, 
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Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Att patienter inte blir sedda som unika medmänniskor 

av hälso- och sjukvårdspersonal är en orsak till vårdlidande. När patienter upplever att hälso- 

och sjukvårdspersonalen gömmer sig bakom rutiner och därigenom väljer att inte interagera 

med patienterna är en annan orsak. Att bara använda sig av rutiner upplevs av patienter som 

en inhuman och begränsande form av vård. Vårdlidandet kan även uppstå då patienter inte 

upplever att de får tillräckligt med tid (a.a). I denna litteraturstudies resultat är det tydligt att 

isolerade patienter upplever att de inte får tillräckligt med tid av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vårdlidande uppstår även vid frånvaro av en vårdrelation till hälso- och 

sjukvårdspersonal. Patienter undviker till och med ibland kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal för att undvika besvikelser av att bli åsidosatt vilket i sin tur leder till ett 

större vårdlidande (a.a). Litteraturstudiens resultat visar att isolerade patienter upplever hinder 

för skapandet av en vårdrelation och att de är tvungna att anpassa sig efter hälso- och 

sjukvårdspersonalens tidsschema. Hälso- och sjukvårdspersonalen förväntar sig ofta att 

patienter ska vara förstående och anpassningsbara till tidsbrist och gällande rutiner. Det 

förväntas av de lidande patienterna att de ska acceptera en vårdkultur där lidandet är osynligt 

(a.a).  

 

Det visar sig i litteraturstudiens resultat att isolerade patienter upplever att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bortser ifrån deras sjukdomar samt sjukdomarnas påverkan på 

patienternas liv. Öhlén (2004) menar att när hälso- och sjukvårdspersonalen inte förstår 

patienternas erfarenheter kring sjukdom och lidande så undviker patienter att visa lidandet. 

Att hålla lidandet inombords samt att hälso- och sjukvårdspersonalen inte bekräftar eller 

uppmärksammar lidandet leder till att patienterna känner sig ensamma och övergivna vilket 

innebär ett ökat lidande (a.a). När patienter är tvungna att kämpa för en bra vård samt då 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte visar intresse för deras aktuella situation orsakar det 

vårdlidande (Arman et al., 2004). I denna litteraturstudies resultat framkommer att isolerade 

patienter upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med tid för dem, att 

de är tvungna att kämpa för sin vård och för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

uppmärksamma deras situation samt att de upplever hinder i skapandet av en vårdrelation. Det 

visar på att isolerade patienter upplever vårdlidande till följd av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande. 

 

Det var tydligt i litteraturstudien att isolerade patienter upplever att de blir reducerade till en 

sjukdom. Detta kan diskuteras utifrån Toombs (1993, s. 49, 58-59, 85, 91) beskrivning av 
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kroppen som ett objekt vilken existerar skild från det subjektiva självet. Patienter kan uppleva 

en alienation gentemot kroppen där kroppen upplevs som främmande, en biologisk organism 

och skild från självet. Detta leder till att patienterna upplever förlust av kontroll. Alienationen 

kan uppkomma till följd av att hälso- och sjukvårdspersonal bara behandlar kroppen som en 

organism och ett forskningsobjekt. Behandlingar kan också framkalla en bild av kroppen som 

organism som kan undersökas och mätas. Som patient ökar också medvetenheten om 

kroppen. När en människa är frisk så finns inte kroppen i medvetandet på samma sätt som vid 

sjukdom då kroppen hamnar i fokus. Kroppen upplevs som ett materiellt fysiskt objekt eller 

som något som måste övervinnas för att kunna fortsätta med livet (a.a). När isolerade 

patienter blir reducerade till en sjukdom till följd av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande kan alienation uppkomma. För att hälso- och sjukvårdspersonalen inte ska bidra 

till denna upplevelse måste hälso- och sjukvårdspersonalen undvika att bara behandla 

patienter som biologiska organismer. Det är även viktigt att ha ett enligt Medin och 

Alexandersson (2000, s. 47) holistiskt synsätt där patienters psykologiska, sociala och 

spirituella behov också uppmärksammas. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att isolerade patienter upplever sig bli bemötta som 

smittsamma och mindre värda till följd av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Detta 

kan diskuteras utifrån stigmatisering. Att vara stigmatiserad kräver att patienten känner sig 

stigmatiserad. Stigmatisering kräver även att den stigmatiserade har något karaktärsdrag eller 

någon egenskap som är oönskad enligt en norm om vad som är önskvärt. Stigmatiseringen har 

även olika konsekvenser som till exempel social isolering. En egenskap som orsakar 

stigmatisering är att vara smittsam (Courtwright, 2013), vilket kan vara fallet då patienter 

vårdas i isolering. En diagnos på en smittsam sjukdom som till exempel MRSA kan resultera i 

stigmatisering (Mozzillo, Ortiz & Miller, 2010). Graden av stigmatisering beror på hur 

mycket kunskap det finns kring sjukdomen samt hur smittsam den är (Lee, Chan, Chau, Kwok 

& Kleinman, 2005). Patienter med smittsamma sjukdomar upplever sig ofta isolerade till följd 

av att andra undviker dem för att inte själva bli smittade (Courtwright, 2013). Det undvikande 

beteendet hos hälso- och sjukvårdspersonalen i resultatet i litteraturstudien var tydligt då de 

valde att inte vistas i patientsalarna på grund av rädsla att bli smittad. Stigmatiserade patienter 

upplever att de inte behandlas och blir bemötta utifrån en människas fulla värde (a.a), vilket 

framkommer i litteraturstudiens resultat. Upplevelsen hos stigmatiserade patienter är att de 

reduceras till att bara vara patient och att alla andra egenskaper förlorar betydelse. På detta 

sätt tas både mänsklighet och identitet ifrån patienten och patienten blir till följd av detta 
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lättare att avfärda (a.a). Litteraturstudien visar att isolerade patienter upplever att hälso- och 

sjukvårdspersonalen undviker att interagera med dem. Detta är en form av avfärdande där 

patientens behov av mänskligt samspel inte tillgodoses på grund av den stigmatiserade 

egenskapen det vill säga att patienten är smittsam. Avfärdandet hindrar på så sätt skapandet av 

en vårdrelation med hälso- och sjukvårdspersonalen. Stigmatisering utgör ett hinder i 

omvårdnaden och gör att patienter inte kan lita på hälso- och sjukvårdspersonalen och 

därigenom kan inte en vårdrelation uppstå (Russ et al., 2012). Vidare kan stigmatisering leda 

till att patienter inte får vissa behandlingar och därigenom får sämre vård (Lee et al., 2005). 

Litteraturstudiens resultat visar att isolerade patienter upplever stigmatisering och därigenom 

en sämre vård till följd av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande.  

 

För att möta isolerade patienters behov är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

bemöter dessa patienter på ett gott och professionellt sätt. Ett gott bemötande är enligt Attre 

(2001) grundläggande för en god och professionell omvårdnad, och innebär att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bemöter patienter med respekt och tar hänsyn till integritet och 

autonomi. Utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt vid mötet med patienter 

har detta inverkan på patienters upplevelse av vårdlidande, alienation, stigmatisering och 

delaktighet. För att ett bemötande ska uppfattas som positivt krävs det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen uppvisar en vårdande attityd, vilket innebär att visa vänlighet, 

medkänsla, känslighet och sympati (a.a). Vidare bör hälso- och sjukvårdspersonalen vara 

varm, engagerad, spontan och närvarande i mötet. Detta för att främja en jag-du-relation som 

bygger på ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse (Buber, 1990). Enligt Croona 

(2003) innebär ett bra bemötande att hälso- och sjukvårdspersonalen har förmåga att hantera 

den obalans av makt som uppstår i mötet mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 

och på så sätt skydda individen. Eriksson och Svedlund (2007) menar att alla människor har 

ett behov av bekräftelse, speciellt patienter, då rollen som patient innebär att kontrollen över 

livet flyttas över till hälso- och sjukvårdspersonalen. Genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bekräftar och lyssnar på patienten skapas möjlighet till ett gott möte med 

vården. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal visar en känsla av att verkligen bry sig 

om och att patienterna upplever sig vara i fokus i mötet. Detta ger en känsla av att vara 

omhändertagen och bidrar till utveckling av tillit och förtroende (Attre, 2001). Ett gott 

bemötande innebär även att hälso- och sjukvårdspersonal möter varje enskild patient utifrån 

dennes förutsättningar (Buber, 1990). Det är även viktigt att se patienten som en individ samt 

visa intresse och respekt för individens rättigheter, värdighet och integritet (Attre, 2001). I 
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bemötandet är det viktigt att patienter upplever att det finns tid för dem, att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har eller skapar tid för att lyssna, prata, och vara närvarande (a.a). Både 

Buber (1990) och Attre (2001) framhåller en fungerande kommunikation i form av dialog som 

nödvändig för att utveckla en vårdande relation och ett gott bemötande. Friberg, Pilhammar 

Andersson och Bengtsson (2007) påpekar att det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonalen 

att respektera och upprätthålla patienters värdighet. Det kan ske genom att bemöta och 

behandla dem som kunniga personer och involvera dem i vården och genom dialog uppfylla 

de individuella behoven av information. Att hälso- och sjukvårdspersonalen engagerar sig i 

samtalen, både pratar med och lyssnar till patienter och ger information är avgörande för god 

kommunikation och förståelse, vilket är en förutsättning för patientdelaktighet (Attre, 2001). 

 

Att hälso- och sjukvårdspersonalen ger ett gott bemötande till patienter borde vara självklart 

utifrån ett professionellt förhållningssätt. I kontrast till ett gott bemötande framkom i denna 

litteraturstudie att det finns brister i hur hälso- och sjukvårdspersonal bemöter isolerade 

patienter. Vad som utgör hinder för ett gott bemötande är enligt Attre (2001) att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en ovänlig attityd samt inte har förmåga att visa omsorg, medkänsla 

och känslighet. Detta kan uppfattas av patienter som att hälso- och sjukvårdspersonal är 

negativa och känslokalla. I litteraturstudiens resultat framkom detta genom att isolerade 

patienter upplevde att de blev bemötta som någon med mindre värde eller som en sjukdom. 

Att bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal sker på ett likgiltigt och opersonligt sätt 

samt att hälso- och sjukvårdspersonalen visar lite respekt för mänsklighet, integritet och 

värdighet uppfattas av patienter som ett hinder i mötet (a.a). Detta framkom i litteraturstudiens 

resultat som att isolerade patienter upplevde sig åsidosatta, osynliggjorda och avskärmade av 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Vidare framkom det även att isolerade patienter upplevde att 

det inte fanns tillräckligt med tid för att uppfylla deras individuella behov. Croona (2003) 

menar att faktorer som stress, organisatoriska förhållanden, vårdpersonalens attityd och brist 

på tid har en negativ inverkan på mötet och utgör ett hinder för ett gott bemötande. Även att 

hälso- och sjukvårdspersonal visar ett ”upptaget sätt”, vilket ger ett intryck av brist på tid för 

samtal har en negativ inverkan på mötet med patienten (Attre, 2003), vilket litteraturstudiens 

resultat visar.  
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Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning ska begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet användas (Henricson, 2012, s. 485). Denna litteraturstudies analys har dock 

utgått ifrån Downe-Wambolt (1992) metod för kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

I Downe-Wamboldts analysmetod används begreppen reliabilitet och validitet vilket gör att 

dessa begrepp kommer att användas i metoddiskussionen. Litteraturstudiens valda metod för 

litteratursökning fungerade bra eftersom resultatet blev ett antal artiklar som svarade mot 

litteraturstudiens syfte och var tillräckliga för att uppnå datamättnad. Det antagandet kan 

göras eftersom de sista artiklarna som analyserades inte verkade tillföra någon ytterligare 

kunskap än tidigare analyserade artiklar (jfr. Henricson, 2012, s. 223). En förbättring som 

eventuellt hade kunnat göras i litteratursökningen är att exklusionskriteriet psykiatrisk vård 

hade kunnat läggas till och därigenom hade flera irrelevanta träffar i databaserna försvunnit. 

Exklusionskriterier lades dock inte till av ovilja att begränsa sökningen och därigenom 

eventuellt förlora relevanta artiklar. Därför valdes att utesluta psykiatriska artiklar genom att 

läsa artiklarnas titel.  

 

För att undersöka forskningsläget gjordes en pilotsökning, vilket höjer innehållsvaliditeten 

eftersom pilotsökningen gör forskaren mer påläst inom området och hjälper forskaren att 

formulera relevanta sökord till den egentliga litteratursökningen (Henricson, 2012, s. 490). Att 

inhämta kunskap på det här sättet kan dock ge en förförståelse inom området vilket kan ha 

påverkat arbetet med litteraturstudien (Downe-Wamboldt, 1992). Under arbetet med 

litteraturstudien rådde dock en medvetenhet om denna förförståelse och artiklarna 

analyserades så förutsättningslöst som möjligt. Interbedömar-reliabiliteten kan anses öka 

eftersom litteraturstudien utfördes av två författare (a.a). Urval av artiklar skedde i 

samförstånd mellan författarna och diskuterades utifrån litteraturstudiens syfte innan 

gemensamt beslut togs om aktuella artiklar skulle ingå i litteraturstudien.  

 

Kvalitetsgranskningen av utvalda artiklar gjordes först enskilt av författarna vilket därefter 

följdes av en gemensam kvalitetsgranskning då artiklarnas kvalitet diskuterades, vilket höjde 

interbedömar-reliabiliteten (a.a). Under dataanalysen upplevdes vissa svårigheter i att strikt 

följa manifest ansats eftersom det var svårt att undvika tolkning av textenheterna utifrån 

kontext. För att reducera avvikelser ifrån den manifesta ansatsen diskuterades varje textenhet 

så att inte orimliga tolkningar gjordes. Varje kategori diskuterades även utifrån att den 

verkligen innehöll textenheter som speglade kategorin. Att textenheterna speglade det valda 
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fenomenet säkerställdes genom att författarna enskilt valde ut textenheter utifrån 

litteraturstudiens syfte och därefter diskuterade varje vald textenhet utifrån syfte. Ett 

gemensamt urval gjordes därefter i samförstånd mellan författarna. Kategoriseringen 

diskuterades mellan författarna där jämförelser mellan kategorier och ursprungliga textenheter 

gjordes för att säkerställa att kategorierna verkligen utgjorde en sammanställning av 

textenheternas innehåll och därigenom stärktes kategoriernas validitet (Downe-Wamboldt, 

1992). Författarna upplevde vissa svårigheter att få ihop slutkategorierna till följd av bristande 

erfarenhet men slutligen skapades tre slutkategorier och eftersom det inte gick att kategorisera 

vidare kan analysmättnad antas vara uppnådd (jfr. Downe-Wamboldt, 1992).  

 

En begränsning av litteraturstudiens resultat är att endast två artiklar handlar uteslutande om 

skyddsisolerade patienters upplevelser (Cheng et al., 2008; Stajduhar et al., 2000) vilket gör 

denna grupp av isolerade patienter underrepresenterade i litteraturstudien. Att upplevelser hos 

patienter som isoleras för att förebygga smittspridning kan skilja sig ifrån patienter i 

skyddsisolering belyser Davies och Rees (2000). Skillnader som kan påverka upplevelserna är 

att skyddsisolering är till patientens fördel, är valfritt och att dessa patienter ofta har tid att 

förbereda sig för isolering, medan smittsamma patienter isoleras till fördel för andra 

människor, som därigenom undviker smitta, är inte valfritt samt att de ofta inte har tid att 

förbereda sig inför isolering (a.a). I denna litteraturstudies resultat framkom att isolerade 

patienter önskade mer tid för anpassning. Även en artikel som handlade om skyddsisolerade 

patienter (Stajduhar et al., 2000) tog upp att patienter önskade mer tid för anpassning. Detta 

kan visa att även patienter i skyddsisolering önskar mer tid för anpassning till tanken på 

isolering. Det är dock möjligt att fler artiklar som berör skyddsisolering hade påverkat 

litteraturstudiens resultat. 

 

En annan begränsning av litteraturstudien är att det inte i litteratursökningen gjordes någon 

avgränsning artiklarnas ålder. Detta resulterade i tre artiklar som skrevs på 1990-talet vilket 

kan anses vara icke-aktuell forskning och inte nödvändigtvis spegla dagens situation. Vad 

som dock framkom efter att artiklarna lästs igenom var likheterna mellan de äldsta och de 

nyaste artiklarna. Exempelvis beskriver både den nyaste artikeln som skrevs av Webber et al. 

(2012) och den äldsta artikeln av Knowles (1993) att det finns ett behov hos isolerade 

patienter av att ha kunskap och att det är viktigt att få information om skäl för isolering, skäl 

för rutiner kring isolering samt om sjukdomen. Vidare beskriver både Webber et al. (2012) 

och Knowles (1993) att upprepade besök av hälso- och sjukvårdspersonalen minskar känslan 
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att vara isolerad och försummad. Dessa besök upplevs av patienterna i artiklarna som viktiga. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens bristfälliga användande av basala hygienrutiner 

uppmärksammas också av båda artiklarna. Även att det finns hinder i det sociala samspelet 

med hälso- och sjukvårdspersonalen beskrivs, vilket hindrade skapandet av en vårdrelation. 

Ytterligare en likhet mellan de båda artiklarna var att isolerade patienter blir bemötta som 

smittsamma, smutsiga personer med mindre värde av hälso- och sjukvårdspersonalen. En 

fråga som uppstår till följd av denna jämförelse är varför upplevelserna är så lika. Kunskapen 

kring hur hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande upplevs av isolerade patienter i 

Knowles (1993) artikel hade funnits i 19 år när Webber et al. (2012) skrev sin artikel. Om 

kunskapen har funnits så länge, varför har då inte förbättringar skett? Det visar på ett behov 

av att implementera kunskapen i praktisk verksamhet och att hälso- och sjukvårdspersonal får 

kunskap om hur isolerade patienter upplever bemötande så att hälso- och sjukvårdspersonalen 

kan ge ett gott bemötande och därmed förbättra patienters upplevelser. 

 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar på att det krävs förbättringar i hälso- och sjukvårdspersonals 

bemötande av isolerade patienter. I resultatet framkommer att isolerade patienter inte görs 

tillräckligt delaktiga i vården samt att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande bidrar till 

vårdlidande, alienation och stigmatisering. Litteraturstudien synliggör behovet av 

förbättringar inom området för den praktiska verksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonal 

måste göras medveten om problematiken samt vad ett gott bemötande innebär för att kunna 

åstadkomma förbättringar och bidra till en bättre vård. I diskussionen beskrivs olikheter i hur 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal uppfattar och tolkar olika situationer. För att 

minska klyftan mellan patienters och hälso- och sjukvårdspersonals uppfattningar, samt för att 

undvika missförstånd och feltolkningar, är det viktigt att det bedrivs forskning inom området. 

Förslag på vidare forskning kan vara isolerade patienters förväntningar på vården i syfte att 

vidga hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse för denna patientgrupp och hur de önskar bli 

bemötta samt för att få inblick i deras livsvärld.     
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