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Sammanfattning Tidigare forskning visar att 

smittskyddsisolering kan ha negativa effekter 

på patienters välmående. Syftet med denna 

studie var att belysa patienters erfarenheter av 

att vara smittskyddisolerade på ett sjukhus. För 

att få en uppfattning om det vetenskapliga läget 

genomfördes en litteraturstudie med induktiv 

ansats där nio artiklar granskades och 

analyserades. Genom färgkodning framkom 

olika teman och dessa bildade sedan tre olika 

rubriker. Dessa rubriker var: Att vara ensam, 

Behovet av information och Begränsningar i 

vårdmiljön. Resultaten visade att 

smittskyddsisolerade patienter blir ensamma. 

Ensamheten berodde främst på brist på besök 

från närstående och vårdpersonal. Många 

saknade också möjligheten att umgås och prata 

med andra patienter. Patienter hade otillräcklig 

kunskap om sin situation eftersom 

informationen från vårdpersonalen varit 

knapphändig. Bristen på kunskap orsakade 

förvirring hos patienter, dessutom uppstod ilska 

gentemot vårdpersonalen. Vårdmiljön ledde till 

begränsningar både fysiskt och psykiskt. Det 

ledde också till minskad grad av 

självbestämmande. Vid smittskyddsisolering 

behöver patienter få mer social stimulans. 

Vårdpersonal bör vara mer närvarande och bli 

bättre på att informera patienter. 
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relatives and health professionals. Many also 
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Inledning 

Av alla patienter på sjukhus i Sverige drabbades nio procent av någon infektion till följd 

av sin vård och behandling under våren 2013. Mätningar som Sveriges kommuner och 

Landsting genomför två gånger om året visar att patienter med riskfaktorer oftare 

drabbas av vårdrelaterade infektioner. Den vanligaste riskfaktorn är 

antibiotikaanvändning (SKL, 2013). 

För att hindra spridning av infektioner måste patienter i vissa fall smittskyddsisoleras 

under sin vistelse på vårdinrättningar. Smittskyddsisolering kan bli aktuell antingen 

genom att patienten själv bär på smitta eller på grund av att patienten har så kraftigt 

nedsatt immunförsvar att smittskyddsisoleringen sker i ett förebyggande syfte. Oavsett 

anledning till smittskyddsisoleringen leder denna till en annan vårdform för patienten 

som syftar till att förhindra smittspridning. Patienten blir tilldelad ett särskilt 

isoleringsrum och särskilda hygienrutiner ska följas under hela isoleringstiden (Ericson 

& Ericson, 2009). 

Ericson och Ericson (2009) menar att vårdrelaterade infektioner medför ökade 

kostnader för samhället, drygt 3,7 miljarder (Socialstyrelsen, 2013), samt ett ökat 

lidande för den drabbade patienten. Forskning visar att smittskyddsisolerade patienter 

får färre besök än övriga patienter, detta gäller både besök av vårdpersonal och anhöriga 

(Abad, Fearday & Safdar, 2010 & Masse et al., 2013). Abad et al. (2010) presenterar 

siffror som tyder på att personalen spenderar hälften så många timmar hos en 

smittskyddsisolerad patient jämfört med övriga patienter. Det framkommer dessutom att 

smittskyddsisolerade patienter har en ökad risk att råka ut för fallolyckor, trycksår och 

vätskebrist. Samma studie visar att smittskyddsisolerade patienter tenderar att behöva 

längre vårdtid än icke isolerade. Smittskyddsinstitutet (2009) hävdar att det finns en 

koppling mellan förlängda vårdtider och högre vårdkostnader. Vårdrelaterade 

infektioner är inte bara kostsamt utan leder även till spridning av antibiotikaresistenta 

bakterier och utgör ett hot mot patientsäkerheten. 

Bakgrund 

Patienters rättigheter 

Målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans 

värdighet 

(HSL 1982:763, § 2) 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska vårdpersonalen garantera att varje 

individ ska få så god hälsa som möjligt både fysisk och psykisk. Inom vården finns 

särskilda etiska koder framtagna som all vårdpersonal har ett personligt ansvar att följa. 
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Ett av huvudmålen i dessa koder är att den enskilda patientens hälsa alltid ska 

prioriteras. Detta gäller oavsett medicinsk diagnos. 
 

I enlighet med smittskyddslagen (SFS 2004:168) ska den smittskyddsisolerade tas väl 

om hand och ges möjlighet till sysselsättning och om inte synnerliga hinder föreligger 

ska patienten få lov till daglig utevistelse minst en timma. 
 
 

 
Vårdmiljö 

 

 

Begreppet miljö kan indelas i två övergripande kategorier, fysisk miljö och psykosocial 

miljö (Ylikangas, 2012). 
 

Den fysiska miljön innefattar hur rummet är utformat såsom färg, material och ljus. 

Graden av renlighet är centralt i miljön, det kan handla om rent vatten, rena ytor, 

personlig hygien samt tillgång till frisk luft (Ylikangas, 2012).  Edvardsson, Sandman 

och Rasmussen (2005) beskrev olika faktorer i miljön som påverkar patienters 

välmående. Genom patientintervjuer framkom det att miljön ska vara lugn och så 

inbjudande som möjligt för att öka patienters grad av tillfredsställelse. Fönster med fin 

utsikt över naturen, blommor, gardiner och trevliga möbler ökar patienters hemkänsla 

vilket leder till ett ökat fysiskt välmående. Arkitekturen på sjukhuset har betydelse, 

finns det bara enkelsalar är det nödvändigt att skapa andra gemensamma utrymmen för 

att gynna sociala interaktioner (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). 
 

Den psykosociala miljön är den känslomässiga upplevelsen av att vara i den fysiska 

miljön. Den innefattar faktorer som kommunikation, personliga attityder och sociala 

relationer (Ylikangas, 2012). Edvardsson et al. (2005) menade att det första intrycket av 

miljön har att göra med hur patienter blir bemötta. Det är viktigt att de upplever sig 

bekräftade, välkomna och att personalen visar ett intresse för patienten. Dessa delar är 

essentiella för att patienter ska kunna skapa en god relation till vårdpersonal samt för att 

ge möjlighet till patienter att kunna vara sig själva trots den främmande situationen. 

Miljön bör ge utrymme för sociala relationer då patienter uppskattar att kunna dela 

erfarenheter med andra (Edvardsson et al., 2005). Vikten av sociala relationer i 

vårdmiljön poängterade även Williams, Dawson och Kristijanson (2008). Patienter 

upplevde vård i flerbäddsalar mer positivt än i enkelsal, för möjligheten att prata med 

andra underlättade situationen och patienter kunde fungera som stöd och hjälp för 

varandra. Att vara sjuk förknippades med att vara beroende av andra och då ingen fanns 

i närheten skapades oro kring säkerheten. Det fanns en önskan om att vårdpersonal 

skulle finnas nära till hands. Detta för att snabbt kunna få hjälp och därmed slippa oro. 

Känslan av säkerhet stärkte patienters personliga kontroll (Williams et al., 2008). 
 

Edéll-Gustafsson (1997) beskriver att omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale inte 

särskilde på mental, fysisk eller social miljö. Alla faktorer bidrar till helhetsintrycket av 

miljön och har stor betydelse för individens sinnestillstånd. Nightingale var övertygad 

om att allt som påverkar psyket även påverkar den fysiska kroppen och tvärtom. Den 

terapeutiska vårdmiljön är viktig för Florence Nightingale, där patienter själva ska ha 

rätt att välja mellan avskildhet och samvaro. För att förhindra oro och ångest måste 

vårdpersonalen finnas tillgänglig för patienten. Patienter behöver få reda på vad som 

händer, utan väntetid. När patienter erhåller information om förhållanden i vårdmiljön 

och kring sjukdomen kan de lättare förstå och acceptera sin situation. Florence 
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Nightingale menade att varje patient hämtar kraft genom sina egna resurser och det var 

viktigt att patienter inte skulle behöva anstränga sig. Då information skulle ges måste 

patienter var mottagliga till exempel genom att vara tillräckligt utsövda. Ökad förståelse 

ger patienten möjlighet att själv välja metod att ensam eller med hjälp av vårdpersonal 

hantera den (Edéll-Gustafsson, 1997). 

Vårdrelaterade infektioner 

VRI är en förkortning av vårdrelaterade infektioner. Med det menas alla typer av 

infektioner som drabbar patienter och personal inom vården (Ericson & Ericson, 2009). 

De vanligaste riskfaktorerna till vårdrelaterade infektioner är kateteranvändning, 

antibiotikaanvändning och sår. Personer som har störst risk att drabbas är sjuka, äldre 

eller för tidigt födda eftersom de har ett nedsatt immunförsvar (Socialstyrelsen, 2006). 

Oftast är det bara enskilda individer som får dessa infektioner men ibland uppstår 

smittsamma utbrott. De vanligaste infektionerna som leder till stora utbrott är 

gastroenteriter och influensavirus. Multiresistenta stafylokocker, multiresistenta 

enterokocker, Legionellabakterier och Clostridium difficile bakterier är andra exempel 

på infektioner som kan orsaka stora utbrott. Dessa infektioner sprids genom direkt eller 

indirekt kontaktsmitta, aerosolsmitta och droppsmitta (Ericsson & Ericsson, 2009). 

Direkt kontaktsmitta överförs från smittkällan till en annan person utan något mellanled. 

Indirekt kontaktsmitta överförs via händer, kläder och andra föremål, exempelvis 

dörrhandtag. Aerosol smitta är en luftburen smitta som sprids via luftdrag och kan 

finnas i damm. Droppsmitta kommer från kroppsvätskor och kan spridas antingen direkt 

till mottagaren eller indirekt via förorenade ytor (Socialstyrelsen, 2006). 

För att undvika smittspridning i salar är sängavstånden viktiga. En femte säng i en 

fyrbäddsal utgör en tredubbelt så hög risk för smittspridning. I en flerbäddssal ska varje 

patient ha minst 20 kvadratmeter och en enkelsal bör vara minst 25 kvadratmeter stor. 

Ligger patienten i en enkelsal med öppen dörr minskas risken för spridning av luftburen 

smitta fyra gånger, om dörren är stängd minskas den istället 250 gånger. Finns det 

dessutom ett förrum blir risken för smittspridning 1000 gånger mindre, allra bäst är det 

då förrummet är ventilerat vilket resulterar i en minskning med 25 000 gånger 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Smittskyddsisolering 

Definition: Isolering används inom hälso- och sjukvård för att förhindra spridande av 

infektioner. Detta genom att personer som har en smitta eller är smittbärare vårdas på ett 

sätt så att smittspridning förhindras. Isolering kan också användas för att skydda 

patienter med nedsatt immunförsvar. Ordet isolering kommer från italienskans isolare, 

isolato, isola som betyder avskilja, sätta på en ö, fristående, ö. Inom latin finns ordet 

i’nsula som har samma betydelse (Nationalencyklopedin, 2013). 

Ericson och Ericson (2009) beskriver att smittskyddsisolering kan innebära antingen 

vård i enkelsal eller flerbäddssal så kallad kohortvård. Kohortvård innebär att flera 
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patienter med samma sjukdom vårdas tillsammans. Vårdpersonal som ansvarar för 

denna grupp av patienter ska inte vårda andra. Vård i enkelsal medför en högre 

renlighetsgrad och är därför en bättre isoleringsform än kohortvård. Ericson och Ericson 

(2009) påpekar att vid alla former av isoleringsvård ska antalet besök begränsas för att 

minska risken för spridning av mikroorganismer. Socialstyrelsen (2006) skriver att då 

infektioner sprids via droppsmitta eller kontaktsmitta bör enkelsalar användas för att 

lättare begränsa spridningen av smitta. Rutiner för använd utrustning, avfall, tvätt, 

städning underlättas samt förorening av föremål och ytor kan då begränsas till ett 

mindre utrymme. Patienter med nedsatt immunförsvar ska alltid vårdas i enkelsal med 

filtrerad tilluft.  Basala hygienrutiner är enklare att tillämpa om vården ges på enkelrum 

(Socialstyrelsen, 2006). 
 

Åtgärder som personalen använder för att förhindra smittspridning, till exempel 

användandet av munskydd kan utgöra ett hinder för god kommunikation (Barratt, 

Shaban & Moyle, 2011). Fredriksson (2012) menar att kommunikation är ett viktigt 

redskap för att kunna förmedla information till patienten. Detta kan vara enbart saklig 

information som berör sjukdomar och behandling i ett förberedande syfte. 

Informationen kan också vara emotionellt inriktad och syftar då till att skapa respekt, 

ökad tillit och ge tröst. Tilliten leder till att patienterna känner sig förstådda vilket ger 

dem möjligheter att kunna samtala om sin egen situation. Då patienten ges möjlighet att 

sätta ord på sina känslor genom berättande kommunikation leder det till en ökad 

medvetenhet om det egna lidandet (Fredriksson, 2012). 
 

Enligt Abad et al. (2010) förekom det brister i följsamheten av de dagliga kontrollerna 

vilket har visat sig i dokumentationen av dessa patienter. Ibland saknades uppgifter helt. 

Barratt et al. (2011) menade att det uppstår känslor som övergivenhet, social isolering 

och att vara annorlunda till följd av färre besök av både vårdpersonal och närstående 

samt utebliven kontakt med andra patienter. Detta kan leda till en ökad risk för 

depressioner och andra psykologiska besvär, såsom ilska och oro. 
 

 
 
 

Problemformulering 
 

 

Under vårdtiden kan patienter behöva olika former av omvårdnad beroende på det 

aktuella tillståndet. För att förhindra smittspridning mellan patienter kan det ibland bli 

aktuellt med smittskyddsisolering. Frågan är vad det får för konsekvenser för den 

enskilda individen. För att kunna ge patienter så god omvårdnad som möjligt är det 

viktigt att belysa deras egna erfarenheter av att vara smittskyddsisolerade. 
 
 

 

Syfte 
 
 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att vara smittskyddsisolerade på ett 

sjukhus. 
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Metod 

Studien genomfördes i form av en litteraturstudie med induktiv ansats. Enligt Friberg 

(2006) är syftet med en litteraturstudie att sammanställa tidigare forskning inom ett 

specifikt kunskapsområde. Åtta av artiklarna hittades genom systematisk sökning i 

databaserna Cinahl och PubMed. En manuell sökning gjordes efter att en intressant 

studie upptäckts i en annan artikels referenslista. Via fritextsökning på artikelns titel 

återfanns den i databasen PubMed. 

Datainsamling 

Innan datainsamling startades gjordes en allmän sökning på ämnet isolering för att få en 

uppfattning om hur mycket forskning som finns inom detta område. Sedan valdes 

ämnesord som matchade syftet, dessa översattes till engelska och finns presenterade i 

tabell 1, bilaga A. Den första databasen som användes var Cinahl eftersom det är en 

omvårdnadsinriktad databas (Forsberg & Wengström). Där gjordes både frisökningar 

och sökningar i form av Cinahl Headings. Experience, experiences, psychosocial 

factors, isolated patients och infection patients har använts som fritextord. Headings 

som användes i Cinahl var patient isolation, infection, och life experiences. Därefter 

användes databasen PubMed som inriktar sig på ämnena medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). I PubMed genomfördes sökningar med hjälp av olika 

Mesh-termer. Dessa var patient isolation, psychosocial factors och quality of health 

care, dessutom användes ordet experience som fritextsökning. Den booleska operatorn 

”AND” användes i båda databaserna. Som inklusionskriterier valdes research article, 

peer reviewed, english language och åren 2005-2013 i Cinahl. I PubMed var 

inklusionskriterierna abstract available, english och 2005-2013. Sökningarna i PubMed 

resulterade inte i några nya artiklar, därför redovisas dessa inte i tabell 2 i bilaga B. 

Utifrån sökträffarna sållades artiklar bort som handlade om isolerings vård inom 

psykiatrin, artiklar om barn upp till 18 år samt vårdpersonals upplevelser av att vårda 

isolerade patienter. Tretton artiklar blev kvar efter dessa exklusionskriterier och 

resulterade i urval 1. Artiklar från urval 1 skrevs ut eller beställdes genom 

Campusbiblioteket i de fall där fulltext inte fanns tillgängligt direkt. Artiklarna lästes 

och granskades enligt Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall. Fyra uteslöts 

eftersom de inte svarade till syftet. Kvar till urval 2 blev 8 artiklar. Fem av artiklarna 

bedömdes till grad I och de andra tre fick grad II. Utöver sökningarna i Cinahl och 

PubMed hittades en artikel via en manuell sökning, denna artikel bedömdes vara av 

grad I. Av det totala antalet resultatartiklar var sex kvalitativa, två kvantitativa och en 

med mixad metod. 

Databearbetning 

De utvalda artiklarna från urval 2 lästes enskilt upprepade gånger och diskuterades 

sedan gemensamt. Utifrån diskussionen gjordes en artikelöversikt som presenteras i 

bilagorna C1-6, D1-2 och E. Därefter lästes artiklarna återigen för att sedan skriftligt 

översätta, sammanställa och jämföra resultaten. Då det förekom oklarheter kring ords 
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betydelse slogs dessa upp. Flera artiklar berör andra ämnen utöver erfarenheten att vara 

isolerad till exempel närståendes erfarenheter av smittskyddsisolering. Dessa delar har 

inte bearbetats eftersom det inte svarar till studiens syfte. Genom färgkodning av 

likheter och skillnader i resultaten uppkom en rad olika ämnesord. Färgkodningen 

gjordes initialt var för sig och sedan tillsammans. Ämnesorden bildade olika teman som 

sedan resulterade i tre olika rubriker; att vara ensam, behovet av information och 

begränsningar i isolerings miljön. 

Resultat 

Att vara ensam 

Majoriteten av artiklarna visar att smittskyddsisolering leder till ensamhet (Barratt, 

Shaban & Moyle, 2011; Chung Cheng, Xue Qin & Kea Tee, 2008; Mok, Chung, Chung 

& Wong, 2005; Pacheco & Spyropoulos, 2010; Skyman, Thunberg, Sjöström & 

Hellström, 2010; Wassenberg, Severs & Bonten, 2010; Webber, Macpherson, Meagher, 

Hutchinson & Lewis, 2012; Yildiz Findik, Ozbas, Cavdar & Yildizeli Topcu, 2012). I 

studier av Barrat et al. (2011); Chung Cheng et al., (2008); Pacheco et al. (2010) och 

Webber et al. (2012) framkom det att smittskyddsisoleringen kunde utgöra ett hinder för 

besök av närstående. Patienter berättade att deras närstående inte vågade komma på 

grund av rädsla för att bli smittade (Barrat et al., 2011 & Pacheco et al., 2010). Enligt 

(Webber et al., 2012) var det dessutom så att många patienter skämdes över situationen 

och ville därför inte ta emot några besök från närstående. Det faktum att vårdpersonalen 

använde munskydd samt att patienter fick ta på sig plasthandskar och förkläden för att 

få delta i rehabilitering gjorde att de kände sig smutsiga och annorlunda (Webber et al., 

2012). Känslor av att vara annorlunda framkom även i studien av Barrat et al. (2011) 

där patienter berättade att det kändes nedvärderande när vårdpersonalen tog på sig 

skyddsutrustning för att komma in i rummet. 

Många patienter (Barratt et al., 2011; Mok et al., 2005; Skyman et al., 2010; 

Wassenberg et al., 2010 & Webber et al., 2012) påpekade att även kontakten med 

vårdpersonalen minskade då de blev smittskyddsisolerade. Vårdpersonalen gjorde aldrig 

några spontana besök utan de kom enbart in i rummet för att servera mat eller utföra 

omvårdnadsåtgärder (Skyman et al., 2010). Patienter i studien av Mok et al. (2005) 

berättade om en rädsla över att bli lämnade ensamma. Deras sjukdom kunde leda till 

andningssvårigheter och i dessa fall skapades en oro kring att inte veta när 

vårdpersonalen skulle komma nästa gång. I sådana fall blev vårdpersonalens närvaro 

extra viktig. Genom patienters erfarenheter (Chung Cheng et al., 2008 & Mok et al., 

2005) blir det tydligt att vårdpersonalen har en viktig roll i att ge stöd i en utsatt 

situation. 

Patienter som blivit flyttade till enkelsal under vårdtiden saknade sällskapet från sina 

tidigare rumskamrater (Chung Cheng et al., 2008). Många tyckte det var värdefullt att 

ha möjlighet att kunna diskutera med andra patienter i samma situation (Barratt et al., 

2011 & Mok et al., 2005). Ensamheten blev mer påtaglig hos de patienter som var 

smittskyddsisolerade under en längre tid (Webber et al., 2012) och hos de som fick få 

besök. Då patienter inte fick några besök alls så beskrevs isolerings tiden som en ensam 

lång väntan utan något att se fram emot (Chung Cheng et al., 2008). Wassenberg et al., 
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(2010) påpekar att hospitalisering i sig är en situation som påverkar det psykiska 

välbefinnandet negativt och att själva smittskyddsisoleringen inte ökar denna 

upplevelse. Vid jämförelser mellan smittskyddsisolerade och icke isolerade patienter 

gjorda av Yildiz Findik et al. (2012) och Wassenberg et al. (2010) framkom att det inte 

finns några signifikanta skillnader avseende oro- och depressionsnivåer mellan de olika 

patientgrupperna. Dock visade det sig att depressionsnivåerna tenderade att vara lite 

högre hos kvinnliga patienter, patienter över 55 år samt hos patienter med lägre 

utbildning och inkomst (Yildis Findik et al. 2012). 
 

 
 
 

Behovet av information 
 

 

Enligt Skyman et al. (2010) och Webber et al. (2012) uppgav patienter att information 

var viktigt men att den måste vara konsekvent. Då vårdpersonalen inte gjorde på samma 

sätt skapade det förvirring. Gasink, Fishman, Weiner & Lautenbach (2008) och Pacheco 

et al. (2010) redovisade i sina studier att felaktig information givits men att patienterna 

själva var omedvetna om det, därför var de nöjda med informationen och kände sig 

trygga. Enligt patienters erfarenheter kan bra information vara till hjälp att hantera och 

acceptera situationen (Barratt et al., 2011; Chung Cheng et al., 2008 & Mok et al., 

2005). Webber et al. (2012) redovisade att patienterna inte förstod de strikta regler som 

gällde på sjukhuset med tanke på att helgpermissioner var helt isoleringsfria. Några 

uppfattade att sjukdomen var okontrollerbar och att den inte gick att förhindra, därför 

saknade dessa patienter helt förståelse för isoleringsåtgärderna. Pacheco et al. (2010) 

påpekade att det förekom skilda uppfattningar hos patienter angående sjukdomens 

förlopp och hur den sprids. Ibland överdrevs försiktighetsåtgärder, någon patient som 

var smittskyddsisolerade för clostridium berättade om smittspridningen som om det 

räckte att vidröra den smittade för att överföra infektionen till en annan person. Vissa 

trodde att sjukdomen enbart smittades genom direktkontakt mellan patienter medan 

andra uppgav att smittan spreds via personalens händer (Pacheco et al., 2010). 
 

Enligt Pacheco et al. (2010) var det oftast sjuksköterskor som stod för informationen 

men intervjuer visade att patienter inte fått svar på sina frågor (Mok et al., 2005 & 

Pacheco et al., 2010), i Skyman et al. (2010) hävdade patienter till och med att de blivit 

hänvisade till att fråga någon annan till exempel hygiensjuksköterkan eller närstående. 

Patienters frågor handlade om hur länge smittskyddsisoleringen skulle pågå, inga 

besked gavs om provsvar (Mok et al., 2005 & Pacheco et al., 2010). Mok et al. (2005) 

visar även att information kring vardagliga rutiner, som till exempel runt måltider bör 

lyftas. Smittskyddsisolerade patienter fick inte någon vetskap om att det fanns möjlighet 

att välja mat. Ovisshet över framtiden och att inte få svar på sina frågor skapade 

frustration bland patienter (Mok et al., 2005 & Pacheco et al., 2010). Enligt Pacheco 

(2010) fanns det ett ökat behov av information hos patienter, närstående och 

vårdpersonal, i Webber et al. (2012) framkom det att patienter själva fick förklara för 

sina närstående vad som gällde i samband med smittskyddsisoleringen. 
 

Däremot beskrev Gasink et al. (2008) att patienter var nöjda med informationen kring 

smittskyddsisoleringen och gällande hygienrutiner, dock visade det sig att flertalet av 

dessa patienter inte visste att vårdpersonal skulle använda handskar och förkläden vid 

patientkontakt. Denna kunskapsbrist framkom även hos patienter som tidigare varit 

smittskyddsisolerade. När patienterna senare blev informerade kring gällande 

hygienrutiner uppgav de att vårdpersonalen oftast eller alltid följde dessa (Gasink et al., 
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2008). Andra patienter uppfattade vårdpersonalen som oförsiktiga och var dåliga på att 

använda handskar och förkläden (Barratt et al., 2011; Pacheco et al., 2010; Skyman et 

al., 2010 & Webber et al., 2012). Pacheco et al. (2010) påpekade att alla gjorde på olika 

sätt. Osäkerheten som rådde kring isoleringsrutiner ansågs kunna bero på okunskap och 

dåligt självförtroende hos vårdpersonalen (Barratt et al., 2011). Många patienter 

uttryckte en ilska och frustration gentemot vårdpersonalen och sjukhusen. 

Uppfattningen var att de blivit smittade på grund av oförsiktighet kring hygienrutiner 

och många var övertygade om att de aldrig blivit sjuka om de inte hamnat på sjukhus 

(Pacheco et al., 2010, Skyman et al., 2010 & Webber et al., 2012). Patienterna i studien 

av Skyman et al. (2010) uttryckte besvikelse gentemot hela det Svenska vårdsystemet 

och visade sig vara oförstående till att ha blivit smittade. 

Begränsningar i isolerings miljön 

I artiklar av Barratt et al. (2011) och Skyman et al. (2010) framkom patienters önskan 

om att få ha ett fönster att titta ut genom samt att få in solljus i rummet. Fin utsikt 

upplevdes ha en lugnande inverkan samt gav en känsla av kontakt med omvärlden. 

Patienterna uppskattade att få ha en radio på rummet eller en öppen dörr för att få in lite 

ljud, denna möjlighet ansågs vara begränsad till följd av smittskyddsisoleringen. Chung 

Cheng et al. (2008) redovisade att patienter tyckte att tystnaden var påtaglig i det 

isolerade rummet. Till följd av tystnaden uppfattades ljudet från ventilationen som 

väldigt störande. Patienter uppgav att den begränsade ytan var besvärande, önskemål 

fanns om en mer hemlik miljö som tillgång till Internet och större TV. I artiklarna av 

Chung Cheng et al. (2008); Mok et al. (2005) och Webber et al. (2012) ansågs tillgång 

till TV vara ett bra hjälpmedel för att få tiden att gå och att minska saknaden av socialt 

umgänge. 

Smittskyddsisolering bidrog till begräsningar i vården, patienter uteslöts ur 

rehabilitering (Barratt et al., 2011 & Skyman et al., 2010).  I en studie av Barratt et al. 

(2011) berättade patienter att de kände sig uteslutna från de vanliga rutinerna. Med detta 

avsågs möjligheten att kunna duscha när som helst, att hämta dricka i patientkylen, att 

få bli klippt av den besökande frisören samt att få gå på inbokade besök hos andra 

vårdinrättningar. Dessutom begränsades patienters möjligheter att få ta del av nyheter 

genom tidningar eller TV (Mok et al., 2005). 

We need to be in touch with the outside world. For 

example, in my ward, one newspaper had to be 

shared among five beds. If we had had a choice, I 

wouldn't have minded paying for the newspaper. 

This would at least have given us some sense of 

choice. However, when I was admitted, it seemed as 

if I had no choice in my daily life. 

(Mok et al., 2005, sid.157) 
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Trots att miljön kunde leda till begränsningar upplevde vissa patienter (Barratt et al., 

2011 & Chung Cheng) att eget rum kunde ge tröst och lindring eftersom det gav 

möjlighet till egen tid. Deltagare i studien av Yildis Findik et al. (2012) uppgav ett 

positivt helhetsintryckt. Patienter var nöjda med den strikta städningen, goda 

omvårdnaden, att inte behöva störa andra samt att isoleringsmiljön gav en känsla av 

säkerhet.  Enligt Gasink et al. (2008) så framkom att flertalet av patienterna ansåg att 

vården blev bättre till följd av smittskyddsisoleringen och 80 procent av patienterna 

svarar att de skulle rekommendera sjukhuset till vänner och bekanta. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledningsvis gjordes en övergripande sökning på isolering och erfarenheter. Detta 

gjordes för att få en uppfattning om tillgänglig forskning inom det aktuella området. 

Databaserna Cinahl och PubMed valdes eftersom det förväntades ge den forskning som 

skulle svara till syftet. Från början togs ingen hänsyn till exklusionskriterier eller 

publiceringsår. Den första sökningen omfattade artiklar från år 2000 och framåt. Sedan 

begränsades tidsintervallet till fem år för att få så aktuell forskning som möjligt. 

Eftersom det resulterade i få träffar utökades sökningen med tre år i ett försök att hitta 

fler artiklar, utan resultat. Åtta av nio artiklar i arbetet är publicerade mellan 2008-2013, 

vilket kan ses som en styrka. En artikel har hittats genom en manuell sökning och den är 

från 2005. 

Sökningarna i PubMed var inledningsvis ganska breda och omfattade mesh termerna 

patient isolation, Psychosocial factors, Quality of Health Care samt fritextordet 

experience. Sökningarna resulterade i många träffar men flera var dubbletter, stämde 

inte överens med syftet eller inklusions- och exklusionskriterierna. Eftersom ingen av 

sökningarna i PubMed gav någonting nytt trots en bred träffbild så togs ett gemensamt 

beslut om att inte fortsätta. Beslutet att avbryta sökningarna har eventuellt medfört att 

någon relevant artikel missats och kan därför anses utgöra en svaghet. 

Granskningen utfördes med hjälp av Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmallar 

för kvalitativ och kvantitativ forskning, poängsystemet var tydligt så den var lätt att 

förstå. Resultatartiklarna granskades först var för sig och sedan gemensamt, det visade 

sig att båda hade bedömt dem lika vilket kan anses vara en styrka. En artikel saknar 

etisk diskussion vilket kan anses vara en svaghet men valdes ändå eftersom den ansågs 

ge resultatet ett bredare perspektiv. Sex av artiklarna var grad I vilket visar på hög 

vetenskaplig kvalitet och resterande av grad II som motsvarar medelhög kvalitet. Att 

artiklar med olika metoder har använts tillför för variation i resultatet. 

Resultatartiklarna kommer från olika länder: USA, Nederländerna, Turkiet, Sverige 

Singapore, Hong Kong, Nya Zeeland samt två från Canada. Trots de kulturella 

skillnaderna syns inga skillnader i rutiner kring smittskyddsisolering och inte heller 

några anmärkningsvärda skillnader i patienters erfarenheter därför anses studierna vara 

applicerbara i Sverige. 

Deltagarantalet i resultatartiklarna varierar mellan fyra och 126 patienter. Det låga 
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resultatet, dock ger de en klarare bild av patienters erfarenheter vilket var syftet med 

denna litteraturstudie så därför anses det inte utgöra någon svaghet. 
 
 

 
Resultatdiskussion 

 

 

Ensamhet och ovisshet var återkommande erfarenheter som patienter beskrev av att vara 

smittskyddsisolerade. Många relaterade ensamheten till ett begränsat antal besök medan 

ovissheten grundade sig i okunskap vilket ledde till oro (Barratt et al., 2011; Chung 

Cheng et al., 2008; Mok et al., 2005; Pacheco et al. 2010; Skyman et al, 2010 & Webber 

et al. 2012). Patienters funderingar blev inte besvarade och osäkerheten ökade. 

Informationen som gavs av sjuksköterskor angående smittskyddsisoleringen och 

smittspridning var inkonsekvent och bristfällig (Barratt et al., 2011; Mok et al., 2005; 

Pacheco et al. 2010; Skyman et al, 2010 & Webber et al. 2012). Det fanns inget 

utrymme för patienter att vara delaktiga i vården och rätten till självbestämmande blev 

väldigt begränsad. Allt detta gjorde att patienter kunde tappa förtroendet för 

vårdpersonal. 
 

Precis som patienter i resultatartiklarna (Barratt et al., 2011 & Webber et al., 2012) 

påpekade så skulle inkonsekvent handlande kunna bero på osäkerhet och okunskap hos 

vårdpersonalen, om så är fallet vore det av stor vikt att vårdpersonal ges fler tillfällen till 

utbildning kring smittskyddsåtgärder. Ett annat alternativ kan vara att strukturen på 

sjukhuset och de rutiner som gäller kring isoleringsvård utgör ett hinder. Sådana 

barriärer beskrevs i en artikel av Cassidy (2006) där sjuksköterskestudenter berättar om 

erfarenheter av att vårda smittskyddsisolerade patienter. I denna studie framkom att 

smittskyddsisoleringen leder till en komplex arbetssituation och att det ibland kunde 

vara svårt att följa isoleringsrutiner på en vårdavdelning med hög arbetsbelastning. 

Många gånger var salarna fullbelagda och det saknades tillgängliga enkelsalar vilket 

försvårade möjligheten till korrekta isoleringsåtgärder. Det som framkom i Cassidys 

(2006) studie kan inte ses som ett försvar till patienters negativa erfarenheter (Barratt et 

al. 2011; Mok et al., 2005; Skyman et al., 2010 & Webber et al. 2012) utan mer som en 

förklaring till varför omvårdnaden blir bristfällig. Om strukturen är den avgörande 

faktorn blir det kanske svårt för vårdpersonalen att påverka situationen. Eller så kan det 

ses som en utmaning för vårdpersonalen att ta sitt ansvar och säga ifrån när 

organisationen brister. 
 

I studien av Cassidy (2006) noterades även att besöken till smittskyddsisolerade 

patienter kunde bli färre till följd av arbetsbelastningen. Det ansågs mer effektivt att 

utföra flera omvårdnadsåtgärder vid ett och samma tillfälle eftersom varje 

patientkontakt krävde skyddskläder. Allt småprat och enkla vardagsfrågor undveks just 

på grund av detta. Minskad närvaro och uppmärksamhet från vårdpersonal lyfts fram 

även i studien av Abad et al., (2010). Minskat socialt umgänge gjorde att patienter fick 

långtråkigt. Enligt Barratt et al. (2011) kunde sådana omständigheter resultera i en ökad 

risk för depression och andra negativa känslotillstånd som till exempel frustration och 

ilska. 
 

Denna studie bygger givetvis på en generalisering av vad patienter svarat i olika artiklar. 

Patienter är alla unika individer med olika förkunskaper och förutsättningar att hantera 

situationer i livet. Somliga patienter kunde se fördelar med att vara ensam på en sal 

(Barratt et al., 2011 & Chung Cheng et al., 2008) och verkligen njuta av en stressfri och 
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privat miljö, de flesta kopplade däremot ensamheten till något negativt. Ensamheten 

relaterades främst till bristen på besök från nära och kära men även till separationen från 

tidigare rumskamrater och att vårdpersonalen aldrig gjorde några spontana besök. 

Genom en begreppsanalys av isolering (Gilmartin, Grota & Sousa, 2013) framkom att 

en definition skulle kunna formuleras såsom ett tillstånd av minskat socialt umgänge 

samt ofrivillig begränsad yta att röra sig på. Om det skulle vara den allmänna 

uppfattningen av begreppet så finns det en uppenbar negativ klang kopplat till det. I så 

fall har patienter en, kanske omedveten, på förhand förväntad föreställning av hur 

ensam smittskyddsisoleringen skulle kunna vara. Nämnvärt är också att 

smittskyddsisolerade patienter inte har valt ensamheten utan den är påtvingad. Liserud 

Smebye (2005) bekräftar att ensamhet kan vara läkande för individer men i så fall måste 

den vara egenvald. Påtvingad ensamhet kan leda till stort lidande eftersom sociala 

relationer är något som får individen att känna mening med livet. Ofrivillig ensamhet 

gör människor oroliga därför är det naturligt att försöka undvika det, antingen genom att 

försöka förtränga eller genom att hitta olika aktiviteter (Liserud Smebye, 2005). I 

litteraturstudiens resultat framkom att patienter försöker hitta förströelse genom att 

lyssna på radio eller titta på tv (Barratt et al. 2011; Chung Cheng et al., 2008 & Mok et 

al., 2005). Möjligheten att få läsa en tidning var också uppskattat men inte alltid möjligt. 

Det borde vara en relativt enkel omvårdnadsåtgärd att tillgodo se patientens behov av att 

få titta på tv eller läsa en tidning. Med tanke på att en sådan aktivitet verkar vara till stor 

hjälp för patienten så bör vårdpersonalen anstränga sig lite extra för att uppfylla denna 

önskan. Påtvingad ensamhet i samband med smittskyddsisolering kan jämföras med den 

ensamhet som tvångsvårdade patienter inom psykiatrin känner. Hoekstra, Lendemeijer 

& Jansen (2004) redovisade att tvångsvårdade patienter ville bli bekräftade som 

individer genom att få sysselsättning. Tiden kunde annars uppfattas som plågsam lång, 

en timma kändes som tre. 
 

Intressant är att resultaten från de kvantitativa artiklarna (Gasink et al., 2008; Yildiz 

Findik et al., 2012 & Wassenberg et al., 2010) påvisade motsatsen, graden av oro och 

depression ökade inte hos smittskyddsisolerade patienter. Generellt sett var 

smittskyddsisolerade patienter nöjda med vården de fått. De kvantitativa 

resultatartiklarna är dock fokuserade på korttidsisolerade patienter. Andra orsaker till att 

det skiljer sig i resultaten mellan de kvantitativa och de kvalitativa studierna kan vara att 

patienter har blivit tillfrågade på olika sätt. En aspekt kan vara att en djupare intervju 

kan ge en mer rättvis bild över hur patienten mår, en enkät kan bli opersonlig och 

egentligen kanske inte överensstämmer med vad patienten tycker. Det kan också vara så 

att de haft möjlighet att ta emot besök i samma utsträckning som icke isolerade 

patienter. Det framkom även att patienter i dessa studier var nöjda med den information 

de fått (Gasink et al., 2008; Yildiz Findik et al., 2012 & Wassenberg et al., 2010). 

Eftersom information är en viktig faktor för att patienter lättare ska kunna hantera sin 

situation kan detta anses vara en utgörande orsak till det positiva helhetsintrycket. 

Sjuksköterskestudenterna (Cassidy, 2006) påpekade även vikten av god 

patientkommunikation. I de fall där informationen ledde till att patienter fick förståelse 

för isoleringsåtgärderna medförde det också en mer allmän positiv tillvaro för enskilda 

individer. Även tidigare forskning (Abad et al., 2010) visade att adekvat information är 

viktig för att patienter ska känna ökad förståelse för sin situation och därmed göra den 

lättare att hantera. Yildis Findik et al. (2012) kunde se ett samband mellan depression 

och kön, ålder, utbildning samt inkomst. Sådana samband påvisades inte av Wassenberg 

et al. (2010). Inte heller i de kvalitativa studierna framkom det någon skillnad mellan 

patienters erfarenheter på grund av kön, ålder, utbildning eller inkomst. Eventuellt 

skulle det kunna vara så att patienterna i studien av Yildis Findik et al. (2012) var 
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deprimerade redan innan smittskyddsisoleringen. Det skulle vara intressant med 

fortsatta studier för att undersöka detta fenomen. Viktigt att komma ihåg är att alla 

patienter är unika individer och omvårdnad bör enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2010) alltid ske på en personlig nivå. 

Precis som resultatartiklar (Barratt et al., 2011; Chung Cheng et al., 2008 & Mok et al., 

2005) visade så framkom det genom tidigare forskning (Williams et al., 2008) att 

kontakt med andra patienter värderades högt och att många därför föredrog kohortvård 

framför enkelsal. Att dela erfarenheter med andra patienter upplevdes utgöra ett stort 

stöd (Barratt et al., 2011; Chung Cheng et al., 2008;Mok et al., 2005 & Williams et al., 

2008). Kanske beror detta på att patienter känner en ökad tillit till personer i samma 

situation och att det då blir lättare att ge uttryck för sitt eget lidande. Enligt Fredriksson 

(2012) leder tillit till att patienter känner sig förstådda vilket gör det lättare för dem att 

samtala om sina egna erfarenheter. När patienter får en minskad möjlighet till kontakt 

med personer som de känner förtroende för blir det extra viktigt för vårdpersonal att 

agera på ett sådant sätt att patienter känner en ökad tillit. Eventuellt skulle denna tillit 

kunna skapas genom att vid varje tillfälle stanna lite längre inne i salen och ta sig tid att 

ge den information som patienten behöver. Ytterligare en faktor som skulle kunna leda 

till ökad tillit är att vårdpersonalen går in några gånger extra under dagen och 

därigenom visar sitt intresse för patienten. Svensk sjuksköterskeförening (2010) säger 

att omvårdnaden inte enbart ska innefatta patienten utan även familj, närstående, miljö 

och omgivning. Sjuksköterskan ska också balansera det rådande maktförhållandet 

genom respekt och möjlighet till patientdelaktighet. Då en patient tappar kontrollen över 

sin situation ökar lidandet, allt lidande kan inte lindras men en förutsättning är att 

sjuksköterskan bekräftar patienten och faktiskt vågar vara närvarande. 

Patienters erfarenheter visar att smittskyddsisolering kan leda till sämre välbefinnande 

och enligt Abad et al. (2010) längre vårdtider, med tanke på detta är frågan om nyttan 

med smittskyddsisolering är så stor. Kostnader som utgörs av vårdrelaterade infektioner 

bör ställas mot vad det kostar att ha en patient smittskyddsisolerad och samtidigt ta 

hänsyn till patientens psykiska tillstånd. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det siffror 

som tyder på att ju fler patienter som befinner sig i varje sal, desto högre är smittrisken. 

Istället för att smittskyddsisolera patienter i enkelsalar, skulle det kanske räcka att flytta 

patienten från en fyrbäddsal till en tvåbäddsal. Patienterna får på samma gång möjlighet 

till att dela erfarenheter med andra patienter och därmed inte bli så ensamma. Mer 

utbildning till vårdpersonalen skulle kunna bidra till striktare handhygien och på så vis 

minska smittspridning mellan patienter. Ökad kunskap om antibiotikaanvändning skulle 

kunna göra att vårdpersonal ifrågasätter om det alltid är nödvändigt, en vårdrelaterad 

infektion som kräver smittskyddsisolering är Clostridium difficile 

(Smittskyddsinstitutet, 2012) vilken oftast orsakas till följd av antibiotikabruk. 

Konklusion 

Denna studie visar att patienters gemensamma erfarenheter var att smittskyddsisolering 

leder till ensamhet. Ensamheten relaterades till att närstående inte kom på besök, att 

vårdpersonal inte kom in i rummet så ofta och att det inte fanns några rumskamrater att 

dela erfarenheter med. Även om vissa patienter uppskattade möjligheten till egen tid så 

ansåg de flesta att ensamheten var något negativt och att det blev långtråkigt. 



13 

Möjligheten att få prata med andra sågs utgöra ett stort stöd i en annars utsatt situation. 

Patienter påpekar också att det var viktigt med konsekvent information för att lättare 

kunna acceptera och hantera smittskyddsisoleringen. Det framkom att patienters 

möjligheter till självbestämmande begränsas vid smittskyddsisolering och att kunskap 

kring sjukhusets rutiner skulle kunna ge patienter en ökad känsla av delaktighet. Det 

visade sig också att patienter blev frustrerade och irriterade till följd av att 

vårdpersonalen inte var konsekvent med de rutiner som gäller kring 

smittskyddsisolering 

Implikation 

Utifrån patienters erfarenheter blir det tydligt att vårdpersonal behöver mer kunskap 

genom fortlöpande internutbildning om vad som gäller vid smittskyddsisolering och 

smittspridning. Med ökad kunskap kan vårdpersonal förse patienter med den 

information de behöver för att kunna känna sig trygga. Strukturen på vårdavdelningar 

bör utvecklas till att bli mer hygienanpassade för att förebygga smittspridning. Vid 

artikelsökningen blev det tydligt att det finns få vetenskapliga artiklar som berör ämnet, 

mer forskning behövs för att styrka patienters utsatthet vid smittskyddsisolering. 
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