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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att vänta är en del av livet och även en oundviklig del av patienters 
upplevelse av slutenvård. Patienter väntar på provresultat och undersökningar, på 
läkarsamtal och omvårdnad. Att beskriva väntans innebörd för patienter i slutenvård 
ger sjuksköterskan ökad förståelse för patientens vårdupplevelse och insikt i hur 
omvårdnadshandlingar kan påverka patientens väntetid. Syfte: Syftet var att beskriva 
väntans innebörd för patienter i slutenvård. Metod: Studien utfördes som en allmän 
litteraturstudie med induktiv innehållsanalys och litteratursökning gjordes i 
vårdvetenskapliga databaser. Resultat: Elva vetenskapliga artiklar låg till grund för 
resultatet. Resultatet visade att väntan innebar en känsla av overksamhet, ett behov av 
trygghet, en känsla av maktlöshet, ett behov av sociala relationer och en förhoppning 
om bättring. Slutsats: Väntan innebär en särskild utsatthet för patienter i slutenvård 
och skapar ett behov av trygghet och sociala relationer. Särskilt viktigt är att patienten 
delges adekvat information och att patienten ges möjlighet till en meningsfull och 
hoppfull väntetid. Fortsatt forskning fordras på väntans innebörd för patienter inom 
psykiatrin samt väntans innebörd för patientens närstående. Inom 
sjuksköterskeutbildningen krävs en större fördjupning i informatik för att ge 
sjuksköterskestudenter bättre kommunikativa verktyg för att tillgodose patienters 
behov av information under väntan.
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Abstract 
 
Background: Waiting is a part of life and also an inevitable part of every inpatient’s 
experience of hospital care. Patients wait for test results and examinations, on medical 
consultation and nursing. Describing the significance of waiting, from the inpatient’s 
perspective, gives the nurse a better understanding of the inpatient’s care experience 
and insight into how nursing can affect the inpatient’s waiting time. Aim: The 
purpose was to describe the meaning of waiting from the hospitalized patient´s 
perspective. Method: The study was conducted as a general literature study with 
inductive content analysis. The search for scientific articles was done in health 
science databases. Result: Eleven scientific articles formed the basis for the result. 
The result showed that the wait meant a sense of inactivity, a need for security, a 
feeling of powerlessness, a need for social relations and a hope of improvement. 
Conclusion: The waiting involves a particular vulnerability for hospitalized patients 
and creates a need for security and social relations. It is of importance that the patient 
is given adequate information and that the patient is given the opportunity to 
experience a meaningful and hopeful waiting time. Further research is required on the 
patient’s experience of waiting when in psychiatric care and the experience of waiting 
from the perspective of the patient’s significant other. Nursing education should 
provide better training in informatics so that nursing students are better equipped with 
communicative tools and can meet the patient’s need for information during the 
waiting time.  



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................... 1 
Bakgrund ........................................................................................ 1 
 Väntan och sematik ........................................................................... 1	
	 Väntan i lagar och förordningar ....................................................... 2 
 Väntan utifrån sjuksköterskans kompetensbeskrvning ................ 2	
 Bärande begrepp ............................................................................... 3 
	 Slutenvård ........................................................................................... 3 
 Innebörd .............................................................................................. 3	

Problemformulering ...................................................................... 4 
Syfte ................................................................................................ 4 
Metod .............................................................................................. 4 
 Datainsamling .................................................................................... 4	
 CINAHL ............................................................................................... 5	
 PubMed ............................................................................................... 5	
 PsycINFO ............................................................................................ 6	
 Databearbetning ................................................................................ 6 
 Tabell 4: Databearbetning ................................................................... 7 
Forskningsetiskt övervägande .................................................... 8 
Resultat .......................................................................................... 8 
 En känsla av overksamhet ................................................................ 8 
 Ett behov av trygghet ........................................................................ 9 
 En känsla av maktlöshet ................................................................. 10 
 Ett behov av sociala relationer ....................................................... 10 
 En förhoppning om bättring ........................................................... 11  
Diskussion ................................................................................... 12 
 Metoddiskussion ............................................................................. 12 
 Resultatdiskussion .......................................................................... 13 
 Delaktighet och informatik ................................................................. 13 
 Ensamhet och det sociala stödet ....................................................... 14 
 Tro och hopp ..................................................................................... 15  
Konklusion och implikation ....................................................... 15 
 
Referenser 
Bilagor 
Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 



 

 1 

Inledning 

Väntan är en del av livet. Människor väntar dagligen på bussen och i kön på 
mataffären men också på de större händelserna i livet; som väntan på att ett barn skall 
födas eller väntan på att få flytta in i den nya lägenheten. Att vänta är också en del av 
vården och påverkar vårdens kvalitet (Bournes & Naef, 2009). World Health 
Organisation (WHO, 2017) slår fast att tillgång till hälsa är en mänsklig rättighet. 
Hälsa innefattar både att tillgodose de underliggande bestämmande faktorerna till 
hälsa, så som utbildning, boende och tillgång till mat, men hälsa är också tillgång till 
vård. För att vården skall göras tillgänglig för alla skall väntetider reduceras och 
förseningar som kan orsaka skada undvikas (WHO, 2017). I Sverige rapporterades 1,5 
miljoner slutenvårdstillfällen 2016 (Socialstyrelsen, 2016b) och trots en minskning på 
50 000 vårdtillfällen från föregående år ökade väntetiderna (Socialstyrelsen, 2016a). 
Patienter i slutenvård upplever väntan på många olika sätt, till exempelvis beskriver 
Feuchtinger et al. (2014) den emotionella upplevelsen hos patienter som väntar på 
operation och patienters rädsla och osäkerhet i väntan. För att sjuksköterskan skall 
kunna arbeta personcentrerat krävs en förståelse för patientens unika perspektiv och 
erfarenhet av sjukdom (Hughes, Bamford & May, 2008). Då patienten befinner sig 
inom slutenvården är väntan en oundviklig del av sjukdomsupplevelsen och därför en 
angelägenhet för sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Bournes & Naef, 2009; Hughes 
et al., 2008). Vidare poängterar Baker & McWilliam (2003) patienters behov av stöd 
under väntan och sjuksköterskas stödjande funktion för dessa patienter. 
 
Bakgrund 

Väntan och semantik 

Att vänta är att hålla sig mer eller mindre overksam och avvakta 
händelseutvecklingen (Svenska Akademins Ordlista, 2009). Ordet väntan härstammar 
från det fornnordiska ordet vǣnta som betyder tro, inbilla sig. Ordet väntan är bildat 
från ordet vån (förhoppning) som har germansk förankring (Norstedts etymologiska 
ordbok, 2008). Synonymer till väntan är avvakta, dröja, ge sig till tåls, låta tiden gå, 
bida, anstå, förhoppning och förväntan (Svensk synonymordbok, 2008). 
Synonymerna avvakta, dröja, ge sig till tåls, låta tiden gå, bida och anstå innehåller 
likt SAOL:s (2009) definition en passivitet medan förhoppning och förväntan visar på 
en hoppfullhet om något i framtiden. Avvakta, dröja, ge sig till tåls och att låta tiden 
gå rymmer alla en tidsaspekt och ge sig till tåls visar på att personen som väntar 
behöver ett lugn och en uthållighet för att uthärda väntan. Väntan och dess verkningar 
på människan har utforskats både i skönlitteratur, i populärvetenskap och i 
vetenskaplig forskning. I Becketts (1964) klassiska pjäs I väntan på Godot får 
publiken uppleva luffarna Vladimir och Estragons eviga väntan på Godot som aldrig 
kommer. Här är hoppet och styrkan i att vara tillsammans centrala teman (Becketts, 
1964). Även patienter som väntar behöver hitta mening i väntan (Brown, Sorrell, 
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McClaren & Creswell, 2006) samt finna stöd i relationer (Thornburg, 2002). I den 
populärvetenskapliga boken Tråkighetens filosofi (Svendsen, 2003) beskrivs väntan 
som en situationsbunden tråkighet som blir allt mer förekommande och svårhanterlig 
(Svendsen, 2003). Denna tristess och meningslöshet i väntan speglas även i Mitchell 
et al. (2005) som finner att patienten har ett behov av att distrahera sig själv från 
väntan, till exempel genom att läsa, planera eller lyssna på musik. Väntetiden i 
slutenvården skapar oro och en känsla av ovisshet för patienten vilket kan ha negativa 
konsekvenser för patienters hälsa och välmående (Fitzsimons, Parahoo, & Stringer, 
2000; Baker & McWilliam, 2003). Patienten kan även uppleva väntan som att ha 
negligerats av personalen med känslor av frustration och ilska som följd (Mitchell et 
al., 2005). 

Väntan i lagar och förordningar 

Väntan berörs i flera svenska lagar (SFS 2010:659; SFS 2014:821; SFS 2017:30). I 
vårdgarantin, som är en del av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), beskrivs hur 
länge en patient skall behöva vänta på besök, behandling och operation i Sverige. Att 
lagstadga väntetider har som syfte att göra vården mer tillgänglig (SFS 2017:30). I 
Patientlagen (SFS 2014:821), som har till syfte att stärka och tydliggöra patientens 
autonomi, integritet och delaktighet, klargörs att patienten har rätt till information om 
när hen kan förvänta sig vård samt det förväntade vård- och behandlingsförloppet. En 
lång väntan på till exempel operation eller behandling är en brist i patientsäkerheten 
(SFS 2010:659) och kan orsaka vårdskada och ibland även dödsfall. En händelse som 
fått mycket uppmärksamhet är fallet med 30-åriga Rikard Langewolf (Lindgren, 
2016, 22 maj). I radiodokumentären 70 dagar mot döden – rutinärendet som gick fel 
berättas hur Rikard ankommer till sjukhuset med smärtor i magen som visar sig vara 
gallsten. På grund av platsbrist får den rutinmässiga operationen vänta, vilket leder till 
nödlösningar och komplikationer. Två månader och över trettio operationer senare 
avlider Rikard Langewolf (Lindgren, 2016, 22 maj). Detta är ett exempel på hur 
förlängd väntan är en brist i patientsäkerheten och händelsen anmäldes enligt Lex 
Maria (IVO, 2017). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs kraven för 
god vård i Sverige (SFS 2017:30). För att vården skall benämnas som god krävs 
följande fem kriterier; god kvalitet, trygghet, patientens autonomi, goda relationer och 
tillgänglighet. Väntetider påverkar vårdens tillgänglighet och således också om 
vården kan benämnas som god (SFS 2017:30). 

Väntan utifrån sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Forsberg (2016) beskriver sjuksköterskans profession utifrån sex kärnkompetenser: 
personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård 
och förbättringskunskap. Väntan i slutenvård inverkar framförallt på den 
personcentrerade vården, patientsäkerheten och informatiken. Att arbeta 
personcentrerat innebär att sjuksköterskan utformar vården utifrån patienten som 
individ och att omvårdnaden karaktäriseras av ett delat ansvar och en kommunikation 
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(Hughes, Bamford & May, 2008). Sjuksköterskan skall inneha förståelse för 
patientens unika perspektiv och erfarenhet av sjukdom samt samverka socialt med 
patienten och dess närstående (Hughes, Bamford & May, 2008). I slutenvården 
existerar särskilda barriärer och facilatorer för patientens delaktighet (Tobiano, 
Bucknall, Marshall & Guinane, 2016). Dessa barriärer kan bestå av att patienter i 
slutenvård ofta är svårt sjuka och att patienterna upplever sig maktlösa i relation till 
sina vårdgivare. En väletablerad relation mellan patient och sjuksköterska samt ett 
utbyte av information mellan patient och sjuksköterska kan istället underlätta 
patientens delaktighet (Tobiano et al., 2016). Patientsäkerheten upprätthålls genom att 
sjuksköterskan följer lagar och regler samt att sjuksköterskan utför riskbedömningar 
för att skydda patienten från vårdskada. Genom informatik skall sjuksköterskan bidra 
till att stärka patientens egenvård samt underlätta tillgängligheten till information om 
patientens vård samt patientens inflytande över sin vård (Forsberg, 2016). 
Sjuksköterskan skall även främja patientens delaktighet genom att arbeta 
personcentrerat och utveckla ett partnerskap med patienten och på så sätt skapa 
förutsättningar för patienten att kunna prioritera och fatta beslut om sin egen vård 
samt stärka patientens inflytande över sin vård (Forsberg, 2016; Hughes, Bamford & 
May, 2008). 

Bärande begrepp 
 
Slutenvård 
 
Termen slutenvård definieras av Socialstyrelsen (2016b) som vård som ges till en 
patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvården eller 
hemsjukvården. Slutenvård bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning vid 
vårdinrättning (Socialstyrelsen, 2016b). Innebörden av att vara patient i slutenvård 
medför en utsatthet (Walker, 2001). Enligt Irurita (1999) beskrivs utsattheten för 
patienter i slutenvård som att uppleva ett hot mot integriteten. Patienterna upplevde 
sig fysiskt eller psykiskt försvagade och att de tappat kontrollen över situationen. 
Utsattheten berodde även på känslan av att vara beroende av någon annan, brist på 
information, förlorad identitet och på personalens maktmissbruk (Irurita, 1999). Att 
vänta som patient i slutenvården har alltså andra förutsättningar än att vänta hemma. 
Patienten befinner sig i en mer okänd miljö och är utlämnad till personalen (Walker, 
2001). 

Innebörd 
 
Ordet innebörd syftar till att förklara vad något innebär. Synonymer till innebörd är 
betydelse, mening, innehåll, kontenta, budskap och anda (SAOL, 2015). Ordet 
innebörd har en vid betydelse som förklarar både upplevelser, tankar och innehåll och 
har använts främst inom den fenomenologiska forskningsmetoden då syftet är att 
beskriva ett fenomens kärna och variationer (Henricson, 2012). Mening eller innebörd 
ses inom fenomenologin som ett centralt begrepp eftersom alla fenomen erfars och 
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därmed tillskrivs en mening. Att undersöka fenomenets innebörd är på så sätt en 
metod för att undersöka själva fenomenet (Henricson, 2012) 

 
Problemformulering 
 
Väntan är gemensamt för alla patienter vid varje slutenvårdstillfälle. Sjukhusvistelsen 
kan innebära en väntan på att tillfriskna, en väntan på undersökningar och 
behandlingar eller en väntan på omvårdnad. Att beskriva väntans innebörd för 
patienter i slutenvård ger sjuksköterskan ökad förståelse för patientens vårdupplevelse 
och insikt i hur omvårdnadshandlingar kan påverka patientens väntetid. 
 
 

Syfte 
 
Syftet var att beskriva väntans innebörd för patienter i slutenvård. 

 
Metod 
 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 
(2016) med kvalitativ ansats. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades enligt 
bedömningsmallen Carlsson och Eiman (2003). 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning enligt Friberg (2006) genomfördes i databaserna 
CINAHL, SVEMED+, PsycINFO, PubMed och Ingenta Connect för att få fördjupad 
kunskap om det valda ämnet. Följande sökord framställdes ur syftet: 
väntan, slutenvård och innebörd. Ordet innebörd återfanns ytterst sällan i artiklar och 
därför användes istället de närliggande uttrycken patientupplevelse och levd 
erfarenhet. I den inledande litteratursökningen användes publikationsintervallet 2013 
till 2018. Då denna sökning gav för få resultatartiklar utökades publikationsintervallet 
till 2008-2018. Inklusionskriterierna som tillämpades var att samtliga artiklar var 
peer-reviewed och att artiklarna berörde patienter i slutenvård. Artiklar med patienter 
under 18 år och artiklar som beskrev sjuksköterskans och/eller anhörigas upplevelser 
exkluderades.  Artiklar som inte erhållit något etisk godkännande eller inte 
innefattade något etiskt övervägande exkluderades. Även artiklar på andra språk än 
svenska och engelska exkluderades. För sökningar i internationella databaser 
översattes sökorden till engelska. Väntan översattes till waiting, await, wait 
time och wait for. Patientupplevelse och levd erfarenhet översattes till patient 
experience, patient attitude och lived experience. Slutenvård översattes 
till inpatient, hospitalization och hospitalized patient. Sökningarna kombinerades med 
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de booleska termerna OR för att utöka sökningen och AND för att begränsa 
sökningen. Trunkering (*) på orden gjordes för att få med olika böjningar (se bilaga 
A).  Kombinationer av sökorden varierades i samtliga databaser och därefter valdes 
följande sökord för den systematiska litteratursökningen: waiting, wait time, patient 
experience, patient attitude, lived experience, inpatient, hospital och ward (se bilaga 
A). Ordet await exkluderades bland sökorden då artiklar som innefattade ordet även 
innefattade ordet wait. Orden hospitalization och hospitalized patient ersattes av 
sökorden hospital och ward för att bredda sökningen. I SVEMED+ genomfördes en 
sökning på ordet väntan i fritext med inklusionskriterierna publikationsår 2008 till 
2018 och peer-reviewed. Sökningen genererade fem artiklar. Alla abstrakt lästes och 
en artikel svarade till syftet. Artikeln var en dubblett och återfanns senare i CINAHL 
och därför exkluderades databasen SVEMED+ i studien. Även databasen Ingenta 
Connect exkluderades då artikelresultatet endast genererade dubbletter av sökningen i 
CINAHL. Den systematiska litteratursökningen sammanställdes i en sökordöversikt 
(se bilaga B). Samtliga resultatartiklar genomgick en vetenskaplig kvalitetsgranskning 
enligt Carlsson och Eiman (2003) och sammanställdes i artikelöversikt (se bilaga C). 
Artiklar med grad III exkluderades från studien. 
 
CINAHL 
 
I första artikelsökningen användes ämnesorden wait och wait time men sökningen 
genererade för få träffar och därför ändrades orden till en sökning i fritext. Följade 
sökord användes: wait OR wait time AND patient attitude OR lived 
experience OR patient experience AND inpatient OR hospital OR ward. 
Sökningarna kombinerades med de booleska termerna OR för att utöka sökningen och 
AND för att begränsa sökningen. Sökningen genererade 112 artiklar varav 55 
exkluderades då titel inte svarade mot det valda syftet. De resterande 57 artiklarnas 
abstrakt lästes och 17 av dessa svarade till syftet. Dessa 17 artiklar lästes i sin helhet 
och 10 av dessa svarade mot syftet. En av dessa artiklar innefattade totalt tio 
informanter varav sju var patienter i slutenvård och tre i öppenvård. Denna artikel 
inkluderades i resultatet då den dominerande delen av informanterna var patienter 
inom slutenvård. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Åtta artiklar graderades till grad I och två artiklar graderades till grad II. Dessa tio 
artiklar inkluderades i litteraturstudien.  
 
PubMed 
 
Totalt genomfördes tre sökningar i databasen PubMed. Första sökningen gjordes med 
ämnesordet inpatient som var den enda av sökorden som fanns som ämnesord. Den 
andra sökningen gjordes på sökorden wait OR wait time som Titel/Abstract för att 
försäkra att väntan var huvudsyftet i artiklarna. Sökningarna kombinerades med de 
booleska termerna OR för att utöka sökningen och AND för att begränsa sökningen. 
Detta kombinerades i den tredje sökningen med orden patient experience, patient 
attitude, lived experience AND inpatient, hospital och ward som fritextord. Sökordet 
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inpatient söktes i fritext eftersom en sökning som ämnesord på ordet gjorde att 
sökningen fick för få träffar. Den tredje sökningen i PubMed genererade 72 artiklar 
varav 51 artiklar exkluderades då titel inte svarade till det valda syftet. De resterande 
21 artiklarnas abstrakt lästes och 5 av dessa abstrakt svarade mot syftet. Dessa 5 
artiklar lästes i sin helhet och 3 av dessa svarande mot syftet. En av dessa 
resultatartiklar var en dubblett från sökningen i CINAHL. En artikel exkluderades 
från resultatet då artikeln inte fått något etiskt godkännande. Den resterande artikeln 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) och graderades till grad I och 
artikeln var peer-reviewed.  
 
PsycINFO 
 
Totalt genomfördes tre sökningar i databasen PsycINFO. I den första sökningen 
användes samma sökord som i de andra databaserna: wait OR wait time AND patient 
experience, patient attitude, lived experience AND inpatient, hospital och ward. 
Sökningarna kombinerades med de booleska termerna OR för att utöka sökningen och 
AND för att begränsa sökningen. Detta gav inte något resultat så följande 
sökorden användes: wait, inpatient och patient experience. Sökningen genererade fyra 
artiklar vars abstrakt lästes men ingen av dessa svarade mot syftet. Den tredje 
sökningen breddades genom att utesluta sökordet patient experience. Sökningen 
genererade 51 artiklar varav 28 artiklar exkluderades då titeln inte svarade mot syftet. 
Vidare lästes de resterande 23 artiklarnas abstrakt men då ingen av dessa svarade mot 
syftet exkluderades databasen PsycINFO som litteraturkälla.  
  
Databearbetning 
 
Inledningsvis lästes alla resultatartiklar upprepade gånger individuellt för att få en 
helhetsbild av artiklarnas innehåll. Sedan lästes artiklarnas resultat ingående och 
resultatartiklarna sammanställdes i artikelöversikten (se bilaga C). Resultatartiklarna 
kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ 
forskning. Bedömningsmallen är till för att säkra och stärka artiklarnas kvalitet. 
Bedömningen gav en poängsumma som sedan omvandlades till procent och 
resulterade i en gradering mellan I-III. Grad I avser hög kvalitet och grad III låg 
kvalitet. Av de elva artiklarna som användes i resultatet graderades nio artiklar till 
grad I och två till grad II. De två artiklarna som graderades till grad II låg på en poäng 
i den övre kanten av grad II och ansågs hålla god vetenskaplig kvalitet. Graderingen 
av artiklarna gjordes individuellt och sedan jämfördes poängsumman, om det 
framkom en för stor variation (+/- 5p) på poängsumman gjordes en gemensam 
kvalitetsgranskning. Artikelbearbetningen genomfördes sedan som 
en induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Denna 
analysmetod användes för att identifiera meningsbärande enheter, subkategorier och 
kategorier. Artiklarnas resultat lästes och meningsbärande enheter plockades ut. 
Sedan kondenserades dessa och kodades in i subkategorier som sedan sorterades in i 
kategorier. Innehållsanalysen genomfördes individuellt för att sedan jämföras och 
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diskuteras sinsemellan. Där den enskildes kodningsresultat skiljde sig från den andres 
diskuterades resultatet tills konsensus uppnåtts. Graneheim och Lundman (2004) 
poängterar vikten av att gå fram och tillbaka i analysprocessen vilket också gjordes. 
Analysen resulterade i elva subkategorier som sedan bildade följande fem kategorier: 
En känsla av overksamhet, Ett behov av trygghet, En känsla av maktlöshet, Ett behov 
av sociala relationer och En förhoppning om bättring (Se tabell 4: Databearbetning). 
 
Tabell 4: Databearbetning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meningsbärande enhet  Subkategori   Kategori 
         
 
Istället för timmar och minuter Förändrad upplevelse av tid    
räknades tid som dagar eller som 
tid mellan olika händelser.       En känsla av overksamhet 

 
Patienter upplevde en brist på  Meningslöshet 
meningsfulla aktiviteter att 
fylla väntan med.  
 
 
 
 
Under väntan fanns känslan av Ovisshet 
sårbarhet och ovisshet.   
        Ett behov av trygghet 
Tilltron till sjukhuset och personalen Tilltro till den goda vården 
baserad sig på tidigare erfarenheter, 
relationen mellan vårdgivare och 
patient och sjukhuset anseende. 
     
 
 
Patienterna hade känsla av att  Det stora systemet 
degraderas till ett nummer i ett 
stort system. 

        
Faktorer som styrde väntans  Att förlora kontrollen  En känsla av maktlöshet 
längd låg utanför patientens kontroll. 

 
 

Omständigheter som begränsade Självständighet 
patientens självständighet 
försvårade väntan.   
 
 
    
Väntan var en gåva av tid att  Samvaro 
tillbringa tillsammans med nära 
och kära.  
 
        Ett behov av sociala relationer 
Att vårdpersonalen visade omsorg, Omsorg 
var lyhörda inför patientens behov 
och visade respekt för patienten 
stärkte patientens uthållighet under 
väntan. 
 
      
 
Prövningen hade i vissa fall  Tron på något högre 
religiöst eller spirituellt uppsåt  
och var en källa till hopp och 
lugn i väntan. 
        En förhoppning om bättring 
 
Hoppet om en gynnsam framtid Hoppet om framtiden 
gjorde väntan genomlidbar för 
patienterna.  
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Forskningsetiskt övervägande  

Etiska överväganden är en fundamental del av all forskning. De grundläggande 
principerna för forskningsetik finns att tillgå i den svenska lagstiftningen i Lagen om 
etikprövning av forskning (SFS 2003:460) och i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:260) innehåller 
bestämmelser om samtycke för forskningsdeltagande. I samtliga resultatartiklar 
framgick att personerna som deltagit i studierna givit ett informerat samtycke att 
deltaga. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) styr hur personuppgifter används i 
forskning, detta för att skydda att deltagarnas personliga integritet inte kränks. Dessa 
lagar finns till för att skydda den enskilda människan samt respekten för 
människovärdet. Principer för etisk forskning står också att finna i Belmontrapporten 
(1978). Där slås tre principer fast: skyldighet att göra gott, rättvis behandling och 
respekt för individen. Ytterligare centrala riktlinjer för forskningsetik behandlas i 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018). Här understryks att all 
forskning som omfattar människor skall föregås av en grundlig bedömning av de 
risker som deltagarna utsätts för så att åtgärder som minimerar dessa risker kan 
genomföras. Dessa risker skall sedan vägas mot forskningens potentiella nytta, detta 
för att skydda individens hälsa och rättigheter. I denna litteraturstudie har samtliga 
resultatartiklar erhållit ett etiskt godkännande av någon utomstående etisk kommitté 
eller innefattade ett forskningsetiskt övervägande. 

Resultat 

Resultatet har organiserats i fem kategorier: En känsla av overksamhet, Ett behov av 
trygghet, En känsla av maktlöshet, Ett behov av sociala relationer och En 
förhoppning om bättring med tillhörande underkategorier. Vidare presenteras varje 
kategori nedan. 

En känsla av overksamhet 

Kategorin En känsla av overksamhet innehåller underkategorierna Förändrad 
upplevelse av tid och Meningslöshet. 
 
Väntan innebar en overksamhet som förändrad upplevelse av tid (Han, Lin, Goopy, 
Hsiao, Barnard & Wang, 2014; Persson, Anderberg & Kristensen Ekwall, 2015; 
Philip, Collins, Brand, Moore, Lethborg, Sundararrarjan, Murphy & Gold, 2014). 
Istället för timmar och minuter räknades tid som dagar (Han et al., 2014) eller som tid 
mellan olika händelser (Person et al., 2015; Philip et al., 2014). Väntan gjorde också 
att patienterna upplevde att de stod utanför tiden (Cressman, Ploeg, Kirkpatrick, 
Kaasalainen & McAiney, 2013; Giske, Gjengedal & Artinian, 2009; Svensson, 
Nilsson & Svantesson, 2016; Swenne & Skytt, 2014). De beskriver det som att leva i 
en bubbla (Svensson et al., 2016), att tiden står stilla (Cressman et al., 2013), som 
dötid (Swenne & Skytt, 2014) eller att vara satt i vänteläge (Giske et al., 2009). 
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Overksamheten i väntan gjorde att väntan upplevdes som meningslös och långtråkig 
eftersom patienterna upplevde en brist på meningsfulla aktiviteter att fylla väntan med 
(Kydd, 2008; Cressman et al, 2013). I Persson et al. (2015) fyllde patienterna denna 
långtråkiga väntan med distraktioner genom sin mobiltelefon och/eller dator. Det 
meningslösa i väntan beskrevs även i Andersson, Burman och Skär (2011) då som 
den onödiga väntan. Detta kunde exempelvis uppstå när material som patienten 
behövde saknades och upplevdes då som ett irritationsmoment. Då väntan sågs som 
meningsfull innebar den en tid att läka (Warren, Walford, Susilo & New, 2017; Han 
el al., 2014; Robertson, 2013). I Warren et al. (2017) beskrev patienterna hur 
delaktigheten i egenvården gjorde att de kunde vänta ”aktivt”, det vill säga att de 
fyllde väntan med meningsfulla aktiviteter. Upplevelsen av väntetiden som en 
meningsfull tid att läka stod i relation till patientens hälsostatus. Om patienten var 
frisk och redo att flytta från sjukvårdsavdelningen till exempelvis korttidsboendet 
upplevdes väntan svår eftersom väntan istället försenade patientens fortsatta 
rehabilitering (Warren et al., 2017). Den vård som fanns tillgänglig medan patienten 
väntade påverkade om väntan upplevdes meningsfull eller inte (Warren et al., 2017).  

Ett behov av trygghet  

Kategorin Ett behov av trygghet innehåller underkategorierna Ovisshet och Tilltron 
till den goda vården. 

Patienter som väntade hade ett behov av att känna trygghet i väntan (Svensson et al., 
2016; Andersson et al., 2011). Känslan av trygghet stod i relation till väntans längd 
(Andersson et al., 2011), vårdpersonalens bemötande, tidigare erfarenheter av vården 
och patientens egen inställning till väntan (Svensson et al., 2016). Ovissheten i väntan 
upplevdes skapa otrygghet (Cressman et al., 2013; Giske et al., 2009; Kydd, 2008; 
Svensson et al., 2016) och känslor av oro (kydd, 2008), ångest, stress (Warren et al., 
2017), frustration (Cressman et al., 2013), rädsla inför framtiden (Kydd, 2008; 
Svensson et al., 2016) och upplevelsen av att känna sig blottad och sårbar (Svensson 
et al., 2016). Ovissheten upplevdes även som ett möjligt hot mot patientens hälsa 
(Giske et al., 2009; Warren et al., 2017). I Giske et al. (2009) hanterade patienterna 
ovissheten genom att försöka tolka tecken i sina symtom och i vårdpersonalens sätt att 
agera och på så sätt lätta ovissheten och tillskansa sig mer information. Brist på 
information samt brist på information om vårdförloppet gjorde att patienterna 
upplevde väntan som längre och mer frustrerande (Persson et al., 2015; Philip et al., 
2014; Swenne & Skytt, 2014; Warren et al., 2017) medan om patienterna delgavs 
information upplevdes väntan som mer hanterbar (Andersson et al., 2011; Giske et al., 
2009). Patienterna beskrev även ett behov av anpassad information samt olika behov 
av mängd information för att kunna uthärda väntan (Giske et al., 2009; Svensson et 
al., 2016). De visade förståelse inför svårigheten att delge rätt mängd information 
(Giske et al., 2009) men upplevde också att de gånger personalen undanhållit 
information för att underlätta för patienten orsakade det oftast att väntan kändes 
längre (Philips et al., 2014). Patientens upplevda trygghet stod även i relation till 
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tilltron till själva sjukhuset och personalen (Han et al., 2014; Warren et al., 2017). 
Tilltron till sjukhuset och personalen baserade sig på tidigare erfarenheter, relationen 
mellan vårdgivare och patient och sjukhuset anseende (Han et al., 2014; Warren et al., 
2017). En relation till själva sjukhuset och övertygelsen om att patienten skulle erhålla 
den bästa vården gjorde att patienter var mer benägna att vänta (Han et al., 2014; 
Svensson et al., 2016; Warren et al., 2017). 

En känsla av maktlöshet 

Kategorin En känsla av maktlöshet innehåller underkategorierna Det stora systemet, 
Att förlora kontrollen och Självständighet. 
 
Väntan beskrevs som en oundviklig och framstående del av patienten 
slutenvårdsupplevelse (Andersson et al., 2011; Han et al., 2014). Patienterna väntade 
på provresultat, på läkaren, på undersökning eller på att beslut skall tas om deras 
sjukdomsförlopp (Philip et al., 2014).  I Andersson et al. (2011) beskrev en av 
patienterna väntan på sjukhus som en endemi: en ”sjukdom” som bara drabbar dem 
inom ett begränsat område. Patienterna upplevde sig maktlösa i situationen 
(Andersson et al., 2011; Cressman et al., 2013; Han et al., 2014; Philip et al., 2014; 
Robertson, 2015; Svensson et al., 2016; Warren et al., 2017) och känslan av 
maktlöshet berodde på att faktorer som styrde väntans längd låg utanför patientens 
kontroll (Philips et al., 2014; Robertson, 2015; Warren et al., 2017). Detta förstärktes i 
Giske et al. (2009) av patienternas känsla av att degraderas till ett nummer i ett stort 
system och i Andersson et al. (2011) av att patienterna upplevde att deras väntetid 
berodde på personalens tidsbrist och underbemanning. Även faktorer som begränsade 
patientens självständighet försvårade väntan (Andersson et al., 2011; Cressman et al., 
2013; Robertson, 2013). Dessa kunde bestå av hinder i sjukhusmiljön eller en 
funktionsnedsättning hos patienten (Andersson et al., 2011; Cressman et al., 2013; 
Robertson, 2013). I Han et al. (2014) och Robertson (2013) användes istället själva 
väntetiden som en tid att samla kraft för att kunna utföra saker självständigt. Att vara 
beroende av andra under väntan sågs som nödvändigt men icke önskvärt (Svensson et 
al., 2016) och delaktighet och kontroll sågs som faktorer som gjorde väntan lättare 
(Andersson et al., 2011; Warren et al., 2017).  
 
Ett behov av sociala relationer 

Kategorin Ett behov av sociala relationer innehåller underkategorierna Samvaro och 
Omsorg. 
 
Väntan skapade ett behov av sociala interaktioner (Andersson et al., 2011; Giske et 
al., 2009; Kydd, 2008; Persson et al., 2015; Svensson et al., 2016). Besök av 
närstående och personal gjorde att väntetiden upplevdes som kortare medan ensamhet 
gjorde att väntan kändes längre (Andersson et al., 2011; Persson et al., 2015). I Giske 
et al. (2009) beskrevs hur väntan upplevdes lättare när vårdpersonalen tittade till 
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patienterna regelbundet och hur relationen med vårdpersonal och närstående 
påverkade patienternas förmåga att balansera mellan hopp och förtvivlan under 
väntetiden. Att vårdpersonalen visade omsorg, var lyhörda inför patientens behov och 
visade respekt för patienten stärkte patientens uthållighet under väntan (Giske et al., 
2009; Svensson et al., 2016) och små tecken på omsorg, som att bli klappad på 
kinden, uppskattades av patienterna (Giske et al., 2009). I Robertson (2014) beskrevs 
väntan som en gåva av tid att tillbringa tillsammans med nära och kära; en tid för 
försoning och nya erfarenheter. Patienter angav också att det hellre väntade än bad om 
hjälp när de kände sig dåligt bemötta av vårdpersonalen eller när det såg att 
personalen inte hade tid (Andersson et al., 2011; Kydd, 2008).  

En förhoppning om bättring 

Kategorin En förhoppning om bättring innehåller underkategorierna Tron på något 
högre och Hoppet om framtiden. 
 
Väntan innebar en förhoppning om bättring. Hoppfullheten stod att finna både i 
hoppet om framtiden och i tron på religiösa och/eller spirituella övertygelser (Giske et 
al., 2009; Han el al., 2014; Svensson et al., 2016). Väntetiden beskrevs i Han et al. 
(2014) som en prövning som patienten måste ta sig igenom för att göra sig förtjänt av 
vård. Prövningen hade i vissa fall religiöst eller spirituellt uppsåt och var en källa till 
hopp och lugn i väntan (Han el al., 2014). I Robertson (2013) beskrevs hela den 
palliativa vårdavdelningen som ”guds väntrum”, en plats att dröja kvar innan döden. I 
Philip et al. (2014) beskrev patienterna väntan som en lång väntan på döden, då de fått 
negativt besked om sin sjukdom. Patienterna lade då sin tillit i ”guds händer” (Philip 
et al., 2014).  Hoppet om en gynnsam framtid gjorde väntan genomlidbar för 
patienterna (Giske et al., 2009; Han el al., 2014; Svensson et al., 2016) och var ett sätt 
att skydda sig mot känslor av förtvivlan och negativa tankar (Giske et al., 2009; 
Svensson et al., 2016). Väntan utgjorde en tid då patienterna reflekterade över 
framtiden och vad som gjorde livet värt att leva (Giske et al., 2009).  I Cressman et al. 
(2013) beskrev patienterna hoppet om att få komma hem till närstående som en 
motivation i väntan. De palliativa patienterna använde istället väntan för att 
fokuserade på ett leva här och nu då de var medvetna om att deras tid var begränsad 
(Robertson, 2013). Patienterna erfor skiftande sinnesstämningar under väntan 
(Svensson et al., 2016). De alternerade mellan negativa känslor som oro, stress, rädsla 
och nedstämdhet, och positiva känslor som lugn, förväntan och tillit (Philip et al., 
2014; Svensson et al., 2016). Patienterna upplevde därför att det var viktigt att kunna 
balansera de skiftande sinnesstämningarna och finna hoppet under väntetiden 
(Svensson et al., 2016).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras pålitlighet, bekräftelsebarhet, trovärdighet och 
överförbarhet enligt Wallengren och Henricson (2012). Detta för att säkra en god 
vetenskaplig kvalitet i litteraturstudien. Studien genomfördes som en allmän 
litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2016) och resultatartiklarna 
bearbetades genom en induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Innehållsanalysen genomfördes både individuellt och gemensamt då detta 
stärker pålitligheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012). I studien användes två 
olika databaser för litteratursökning eftersom användandet av mer än en databas ökar 
trovärdigheten i en litteraturstudie (Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Forsberg 
och Wengström (2016) är forskning en färskvara och därför eftersträvades 
publikationer inom de senaste fem åren. Då litteratursökning gav för få resultatartiklar 
inom detta intervall utökades publikationsintervallet till 2008-2018. Äldre 
forskningen anses minska pålitligheten i en litteraturstudie (Wallengren och 
Henricson, 2012) men utökningen av publikationsintervallet gav mer fakta till 
studiens resultat. Alla resultatartiklarna som användes i studien var skrivna på 
engelska vilket kan medföra en risk för feltolkning (Wallengren & Henricson, 2012). 
Denna risk ansågs liten då en av författarna har både engelska och svenska som 
modersmål och den andra har mycket goda engelska kunskaper.  

De artiklar som ingår i resultatet har sitt ursprung i Australien, England, Kanada, 
Norge, Sverige och Taiwan. Dessa länder är industrialiserade länder och resultatet har 
då god överförbarhet till andra industrialiserade länder, så som Sverige (Wallengren 
& Henricson, 2012). Det var eftersträvansvärt att inkludera variation bland 
härkomsten av resultatartiklarna, detta ökar överförbarheten i studier enligt 
Wallengren och Henricson (2012). Det var viktigt att uppmärksamma att olika länder 
har olika sjukvårdssystem. I Sverige, Norge, England, Taiwan och Kanada finansieras 
vården med hjälp av skattemedel medan Australiens sjukvårdsystem främst 
finansieras genom privata försäkringar. Samtliga länder varifrån studiens resultat 
bygger på har religionsfrihet och det finns en spridd religionstillhörighet i varje land. I 
Australien, England, Kanada, Norge och Sverige är kristendomen den dominerande 
religionen, dock är sekulariseringen utbredd i dessa länder. I Taiwan är istället 
taoismen och buddismen de religionerna med mest utövare och religionen är 
fortfarande en tongivande del av människors liv. Litteraturstudien överförbarhet 
skulle öka ytterligare om resultatartiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ 
metod. 

Wallengren och Henricson (2012) beskriver vikten av att den vetenskapliga texten 
genomgår en kritisk granskning, detta för att stärka studiens bekräftelsebarhet och 
trovärdighet. Denna studies bekräftelsebarhet och trovärdighet stärktes genom att 
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lärare, handledare och andra studenter läste texten. Även familjemedlemmar, vänner 
och kollegor användes som ”kritiska vänner” för att försäkra att analysen var grundad 
i data (Wallengren & Henricson, 2012). Bekräftelsebarheten i studien bekräftades 
ytterligare genom en väl beskriven datainsamling. 

Databearbetningen av resultatartiklarna gjordes individuellt, detta för att inte påverkas 
av varandras förförståelse och tolkning. När de meningsbärande enheterna 
kondenserats sammanställdes dessa och placerades in i subkategorier. Detta gjordes 
gemensamt för att inte missa viktiga fynd samt för att kunna diskutera det latenta 
innehållet i texten vilket anses stärka trovärdigheten i studien (Wallengren & 
Henricson, 2012). Bearbetningen av kodningen gjordes ett flertal gånger vilket anses 
stärka pålitligheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012). Bekräftelsebarheten i 
studien stärktes ytterligare genom en tydlig tabell där meningsbärande enheter, 
subkategorier och kategorier presenterades så att läsaren gavs möjlighet att följa 
bearbetningsprocessen (Wallengren & Henricson, 2012). 

I denna litteraturstudie hade alla elva resultatartiklarna erhållit ett etiskt godkännande 
av någon utomstående etisk kommitté eller innefattade ett forskningsetiskt 
övervägande. Den tolfte artikeln som framkom genom litteratursökning exkluderades 
eftersom den saknade godkännande från en etisk kommitté eller ett forskningsetiskt 
övervägande. 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras delaktighet, informatik, socialt stöd och att ingjuta 
tro och hopp som en förutsättning för att skapa trygghet för patienter som väntar. 

Delaktighet och informatik 

Resultatet visade att väntan innebar ett behov av trygghet för patienter i slutenvård 
(Andersson et al., 2011; Svensson et al., 2016). Ovissheten var den största källan till 
otrygghet och patienterna uppgav att de upplevde ett stort behov av adekvat 
information. Denna information innefattade väntans längd (Warren et al., 2017), det 
förväntade sjukdomsförloppet (Philip et al., 2014), orsaken till väntan (Svensson et 
al., 2016; Swenne & Skytt, 2014) och vilka aktiviteter patienten kunde sysselsätta sig 
med under väntetiden (Cressman et al., 2013; Kydd, 2008). Patienters behov av 
information framhålls även i Tobiano, Bucknall, Marshall och Chaboyer (2016) då 
som en förutsättning för patientens delaktighet. Informationsutbyte är viktig för 
patientens upplevelse av delaktighet eftersom en stor del av patientens 
sjukhusupplevelse är att få information om vad som pågår (Tobiano et al., 2016). 
Sjuksköterskan måste därför ge patienten möjlighet att aktivt deltaga och se patienten 
som en unik person (Lindberg, Sivberg, Willman & Fagerström, 2015; Tobiano et al., 
2016). Att ge patienten möjlighet att delta i vården innebär att uppmuntra patientens 
deltagande, bjuda in patienten i vårdande aktiviteter och att skapa en vårdande 
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relation med patienten (Lindberg et al., 2015). Att se patienten som en unik person 
innebär att se, fråga, lyssna och respektera patienten samt att delge denne information 
(Lindberg et al., 2015). Att patienten delges och delger information framhålls även 
som en del i delaktigheten som stärker patientsäkerheten (Tobiano et al., 2016; 
Schwappach, Frank, Buschmann & Babst, 2013; Weingart, Zhu, Chiappetta, Stuver, 
Schneider, Epstein, David-Kasdan, Annas, Fowler & Weissman, 2011) och är en del 
av att arbeta personcentrerat (Forsberg, 2016; Tobiano et al., 2016). Resultatet visade 
även att väntan innebar en känsla av maktlöshet för patienterna (Andersson et al., 
2011; Cressman et al., 2013; Han et al., 2014; Philip et al., 2014; Robertson, 2015; 
Svensson et al., 2016; Warren et al., 2017). Känslan av maktlöshet härrörde från att 
faktorer som styrde väntan låg utanför patientens kontroll (Philips et al., 2014; 
Robertson, 2015; Warren et al., 2017). Patienten är beroende av sjuksköterskan för 
information under väntetiden och även för att erhålla den vård de väntar på och den 
vård som görs tillgänglig under väntetiden. En del av faktorerna som styr väntan 
ligger även utanför sjuksköterskans kontroll, så som väntetiden inför en operation 
eller väntan på ronden. Dock kan känslan av maktlöshet minskas genom att 
sjuksköterska och patient ingår ett partnerskap för att stärka patientens autonomi 
(Lindberg et al., 2015; Tobiano et al., 2016). För att stärka patientens autonomi krävs 
att patienten accepterar sitt beroende till vårdpersonalen och känner tilltro till dessa 
(Lindberg et al., 2015) samt att sjuksköterska och patient skapat en välfungerande 
relation som gör patienten delaktig i sin vård (Forsberg, 2016). 

Ensamhet och det sociala stödet 

Ensamhet beskrevs som en central erfarenhet hos patienter som väntade och 
ensamheten hade negativa konsekvenser för patientens hälsa och gjorde att väntan 
upplevdes som längre (Andersson et al., 2011; Giske et al., 2009; Kydd, 2008; 
Persson et al., 2015; Svensson et al., 2016). Detta stämmer väl överens med Karhe 
och Kaunonens (2015) studie om patienters erfarenheter av ensamhet. Patienter 
upplever ensamhet i slutenvården eftersom tiden upplevs gå långsammare där. Denna 
sorts ensamhet kallar Karhe och Kaunonen (2015) för en fysisk ensamhet, denna kan 
till exempel härröra från att sjukhusmiljön är främmande för patienten. När patienten 
är inneliggande kan det även uppstå en social ensamhet då patienten är tagen ur sitt 
vanliga sociala sammanhang. Resultatet visade att väntan innebar en ovisshet och 
maktlöshet (Andersson et al., 2011; Cressman et al., 2013; Giske et al., 2009; Han et 
al., 2014; Kydd, 2008; Philip et al., 2014; Robertson, 2015; Svensson et al., 2016; 
Warren et al., 2017). Denna sortens ensamhet beskrivs av Karhe och Kaunonen 
(2015) som existentiell ensamhet och uppstår när patienten möter frågor om döden 
och meningen med att leva. Tid är en central del av ensamhet (Karhe & Kaunonen, 
2015) och resultatet visade att väntan innebar att patienten upplevde sig stå utanför 
tiden: att tid passerade men de stod overksamma (Cressman et al., 2013; Giske et al., 
2009; Svensson et al., 2016; Swenne & Skytt, 2014). Denna stillastående tid kan ses 
som ett tillfälle för vårdande tid. Nurminen (2012) utforskar tid som ett 
vårdvetenskapligt begrepp och hon delar in den vårdande tiden i fyra delar: tid som 
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vårdande gemenskap, tid som erbjuder frist, tid som ger lindring och tid som inte 
lindrar. Tid som vårdande gemenskap har till syfte att skapa samvaro mellan 
vårdgivare och patient och är ett viktigt stöd för patienten eftersom ensamhet är en 
subjektiv och smärtsam upplevelse (Karhe & Kaunonen, 2015). Detta stämmer väl 
överens med studiens resultat då behovet av sociala relationer och känslan av 
ensamhet var återkommande i patienternas utlåtanden (Andersson et al., 2011; Giske 
et al., 2009; Kydd, 2008; Persson et al., 2015; Svensson et al., 2016). Goda relationer 
beskrivs dessutom som ett av kriterierna för god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30). 

Tro och hopp 

I resultatet framkom att väntan innebar en förhoppning om bättring för patienter i 
slutenvård (Giske et al., 2009; Han el al., 2014; Svensson et al., 2016). Hopp 
framhålls även av Yngman-Uhlin, Fogelberg och Uhlin (2015) som ett sätt att stärka 
uthålligheten för patienter som väntar. Patienterna fann hoppfullheten både i hoppet 
om framtiden och i religiös och/eller spirituell tro (Giske et al., 2009; Han el al., 2014; 
Svensson et al., 2016). Tro och hopp beskrivs av omvårdnadsteoretikern Jean Watson 
(1979) som en av omsorgsfaktorerna inom omvårdnad. Att ingjuta tro och hopp hos 
patienten menar Watson (1979) har en terapeutisk effekt på sjukdom och ohälsa. Tro 
och hopp beskrivs som en helande kraft som kan utgöra ett stöd för patienten även i 
de stunder då medicinsk behandling inte har någon effekt. Likväl beskriver Naef och 
Bournes (2009) hur hopp ger patienter kraft att kämpa vidare och vikten i att 
sjuksköterskan genom samtal skapar sig kunskap om vad patienten ser fram emot och 
håller kärt. 

 

Konklusion och implikation 
 
Väntan innebär en särskild utsatthet för patienter i slutenvård och skapar ett behov av 
trygghet och sociala relationer. Särskilt viktigt är att patienten delges adekvat 
information och att patienten ges möjlighet till en meningsfull och hoppfull väntetid. 
Sjuksköterskan kan agera för att stärka patientens delaktighet under väntan genom att 
arbeta personcentrerat samt stärka patientens inflytande och förståelse över sitt 
vårdförlopp genom informativ kommunikation. Sjuksköterskan kan utföra 
omvårdnadshandlingar som ingjuter tro och hopp hos patienten och ger patienten ett 
socialt stöd under väntan samt delge patienten exempel på hälsofrämjande aktiviteter 
som kan göra väntetiden meningsfull. Fortsatt forskning fordras på väntans innebörd 
för patienter inom psykiatrin samt väntans innebörd för patientens närstående. Inom 
sjuksköterskeutbildningen krävs ett fortsatt fokus på personcentrerad omvårdnad och 
träning i motiverande samtal (MI) samt en större fördjupning i informatik för att ge 
sjuksköterskestudenter bättre kommunikativa verktyg för att på bästa sätt tillgodose 
patientens informationsbehov under väntan. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo 

Väntan 
wait* OR ”wait* time*” [fritext] 

wait* [Title/Abstract] OR 
”wait* time*” [Title/Abstract]  wait* 

Slutenvård 
inpatient OR hospital OR ward 
[fritext] 

inpatient OR hospital OR 
ward [fritext] inpatient* 

Patient 
upplevelse 

”patient attitude*” OR ”patient 
experienece*” OR ”lived 
experience*” [fritext] 

”patient* experience*" OR 
"lived experience*" OR 
"patient* attitude*” [fritext] 

”patient experience*” 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

07-03-2018 CINAHL 

wait* OR wait* time* 
AND ”patient* attitude*” OR 
”patient* experience*” OR ”lived 
experience*” AND inpatient OR 
hospital OR ward 

Limits: Peer-reviewed, English 
lauguage, 2008-2018 
 112 57 17 10 

07-03-2018 PubMed 

(wait*[Title/Abstract] OR wait* 
time*[Title/Abstract]) AND 
("patient* experience*" OR 
"lived experience*" OR "patient* 
attitude*") AND (inpatient OR 
hospital OR ward)) AND "last 10 
years"[PDat]  
  
Limits: 2008-2018 

72 21 5 1+1 



BILAGA C  

 II 

Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Andersson, L., Burman, M., & Skär, L. (2011). Experiences of caretime during hospitalization in a 
medical ward: older patients’ perspective. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(4). 646–
652. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00874.x 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva äldre patienters upplevelser av att vara inneliggande på en 
medicinavdelning 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv design 

Urval 9 patienter, 65 år och äldre, minst 3 dagar inom slutenvården 

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer,  

Dataanalys Kvalitativ tematisk innehållsanalys.  

Bortfall 13 tillfrågades att dela i studien, 4 tackade nej. 

Slutsats Resultatet visade att patienterna beskrev vikten av att lära sig hantera väntan under 
sjukhusvistelsen. Väntan var en del av sjukhusvistelsen och svår att undvika och beskrivs som en 
endemi. Väntan upplevdes enklare om personalen förklarade varför patienten var tvungen att 
vänta. Patienterna upplevde att de fick vänta länge när de kallade på hjälp och undvek ibland att 
kalla på hjälp om de såg att personalen hade mycket att göra. Väntan gjorde patienterna irriterade. 
Väntan kunde också bero på fysiska hinder och oförutsägbara detaljer, som att vänta på provsvar 
innan behandling kunde påbörjas, denna väntan upplevdes som frustrerande. Samma frustration 
uppstod när patienten var tvungen att vänta eftersom vårdgivaren hade förbisett något av vikt för 
fortsatt behandling. Onödig väntan, som när material patienten behövde fattades, skapade irritation 
hos patienterna. Att vara ensam som patienten under väntan (Isolation pga. ett magvirus) 
upplevdes som frustrerade och ensamt då närstående och personal sällan kom in i rummet. 
Patienterna upplevde att en stor del av att vistas på sjukhus spenderades med att vänta. Att 
patienten gavs information om varför de väntade gjorde upplevelsen av att vänta lättare. När 
sjuksköterskan delgav patienten dagsschemat kände sig patienten tryggare i väntan det vill säga 
information och kommunikation om vårdförloppet gjorde väntan lättare. När väntan hölls så kort 
som möjligt kände sig patienterna tryggare. Väntan blev enklare om patienterna kände att 
personalen tittade till dem regelbundet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 83 % 40p 



BILAGA C  

 III 

Artikel 2 

 

 

Referens Cressman, G., Ploeg, J., Kirkpatrick, H., Kaasalainen, S. & McAiney, C. (2013). Uncertainty and 
alternate level of care: a narrative study of the older patient and family Caregiver Experience. 
Canadian Journal of Nursing Research, 45(4). 12-29. 
 

Land  
Databas 

Canada 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att beskriva äldre patienter erfarenheter som var inlagda på sjukhus och deras 
närståendes erfarenheter efter att de fått besked av att de är medicinskt färdigbehandlade men 
kräver omsorg i annan form än sjukhusvård (ex. Korttidsboende). 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Narrativ design 

Urval 5 äldre patienter (över 75 år) samt fyra av deras närstående som var medicinskt färdigbehandlade 
och väntade på utskrivning till t.ex. korttidsboende. 
 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ holistisk innehållsanalys enligt Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber (1998). 
 

Bortfall 13 var kvalificerade för studien, 3 blev utskriva och 5 valde att inte delta i studien. 

Slutsats Resultatet visade att patienter upplevde väntan på olika sätt. En del patienter väntade på att bli mer 
mobila, en del på omvårdnad, på placering på annan vårdinrättning och/eller på att återförenas 
med make/maka. Patienterna upplevde att väntan kändes meningslös. Patienterna blev uttråkade 
av att inte ha meningsfulla aktiviteter att fylla dagen med.  Tiden går men patienten upplever att 
tiden står stilla, som att livet flyger dem förbi men de bara väntar. Väntan på placering på tex. 
korttidsboende upplevdes som frustrerande på pga. ovisshet och att väntan blev utdragen. Väntan 
kunde orsakade oro. Väntan degraderade livet från en levd existens till att bara existera. 
Patienterna upplevde en frustration över systemet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 83 % 40p 



BILAGA C  

 IV 

Artikel 3 

Referens Giske, T., Gjengedal, E. & Artinian, B. (2009). The silent demand in the diagnostic phase. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(1). 100–106. Doi: 10.1111/j.1471-
6712.2008.00595.x. 
 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva hur patienter i slutenvård hanterar diagnostiserings-fasen och hur 
vårdpersonal kan stödja inneliggande patienter under väntan på en diagnos. 
 

Metod:  
Design 

Kvalititiv design 
Grundad teori 

Urval 15 patienter i diagnostiserings-fasen på en gastro-avdelning på ett norskt sjukhus. 

Datainsamling Djupintervjuer 

Dataanalys Grundad teori 

Bortfall Inte omnämt. 

Slutsats Resultatet visade att patienter beskrev väntan som att balansera mellan hopp och förtvivlan. 
Väntan fylldes med att försöka förbereda sig för att mottaga en diagnos. De upplevde att de var 
placerade i vänteläge vilket tillsammans med deras hälsotillstånd gjorde dem trötta och sårbara. 
Väntan på diagnos gjordes lättare eller svårare beroende på det stöd patienterna upplevde från 
närstående och vårdpersonal samt hur stor förståelse för sjukhussystemet patienten hade. Väntan 
på diagnos gjorde att patienterna funderade mer på framtiden och vad som var viktigt i livet. 
Väntan upplevdes även som en kamp mot möjliga hot, både existentiella och reella, denna 
osäkerhet och anspänning förbättrades eller försämrades utifrån deras hälsostatus, resultatet av 
medicinska undersökningar samt vart de sov (i korridoren, i fyrbäddsrum, på patienthotell eller 
hemma).  Osäkerheten var det största bekymret i väntan på en diagnos. Patienter skyddade sig mot 
förtvivlan genom att aktivt leta efter skäl att vara hoppfull. Patienter upplevde att de var satta i 
vänteläge vilket tillsammans med deras fysiska problem skapade en känsla av sårbarhet och 
utmattning. Relationer med vårdpersonal, närstående och deras förståelse av sjukvårdssystemet 
påverkade deras förmåga att balansera mellan hopp och förtvivlan under väntetiden. Omsorg från 
vårdpersonalen stärkte patienternas uthållighet under väntan. Att uppfattas som degraderad till 
bara ett nummer i ett stort system gjorde att patienterna kände sig otrygga i väntan och osäkra på 
vårdens kvalité. Tillgång till anpassad information gjorde väntan lättare men var också ibland det 
svåraste för vårdpersonal att tillgodose. Patienter höll sig aktiva under väntan genom ett tolka 
ledtrådar som symtom, vårdpersonals beteende eller deras prioritering i systemet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II: 79 % 38p 
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Artikel 4 

 

 

Referens Han, C-Y., Lin, C-C., Goopy, S., Hsiao, Y-C., Barnard, A. & Wang, L-H. (2014). Waiting and 
hoping: a phenomenographic study of the experiences of boarded patients in the emergency 
department. Journal of Clinical Nursing, 26(5-6), 840–848, Doi: 10.1111/jocn.13621 
 

Land  
Databas 

Taiwan 
CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå patienters upplevelse och oro efter bedömning på akuten i väntan på att bli 
inskrivna på avdelning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval 20 patienter över 20 år, väntat mer än 8 timmar på säng  

Datainsamling Semistrukturerad intervju, 45-68 min 

Dataanalys Fenomenografisk dataanalys enligt Dahlgren & Fallsberg (1991) 

Bortfall Inget bortfall. Författarna intervjuade människor tills saturation i studien uppnåtts.   

Slutsats Resultatet visade att patienter som väntade på sängplats mätte sin väntetid i dagar snarare än 
timmar. De försökte se på väntetiden som ett tillfälle att samla kraft (bland annat genom att be) 
och att väntan skulle ha en positiv effekt på deras sjukdomstillstånd. De upplevde väntan som 
meningsfull eftersom att de visste att de skulle få en sängplats till slut och eftersom de upplevde 
att det sjukhus de väntade på hade den bästa vården att erbjuda. Upplevelsen av väntan beskrevs i 
stort som ”att vänta och hoppas på bot". Väntan är utom patientens kontroll och de ser inget 
alternativ till att vänta för att få den vård de behöver. En del patienter ville inte vänta längre och 
upplevde att deras hälsostatus gjorde att de förtjänade att få vård nu. Patienter var villiga att vänta 
om de hade goda erfarenheter från tidigare inskrivningar på sjukhuset och goda relationer med 
läkare som arbetade där. De upplevde både sin sjukdom och väntan som en del av livet, som en 
ovidkomlig prövning. En del patienter uthärdade väntan med hjälp av religion och spiritualitet. 
Patienterna hoppades samla kraft i väntan och att väntandet skulle ha positiva effekter på deras 
hälsotillstånd. Hoppet om en positiv framtid gjorde väntan var genomlidbar. Religiösa 
övertygelser skapade hopp om framtiden och gjorde väntan genomlidbar. Väntan hade blivit en 
del av sjukhusupplevelsen. Väntan kräver tålamod och hopp om framtiden. Patienterna valde att 
vänta för att det var övertygade att de skulle få den bästa vården om det väntade på ett större 
sjukhus snarare än om de sökte sig till ett mindre sjukhus med kortare väntetider. Patienterna 
väntar för att deras hälsostatus kräver det. Väntan sågs utifrån ett religiöst och psykologiskt 
perspektiv som en prövning som patienterna var tvungna att gå igenom. Sociala band till sjukhuset 
och läkarna gjorde att patienterna var övertygade om att de skulle få god vård när de väl fått en 
sängplats. En del patienter hade en misstro till sjukvårdssystemet och att vänta var deras enda 
alternativ för att få god vård.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 87,5% 42p 



BILAGA C  

 VI 

Artikel 5 

Referens Kydd, A. (2008). The patient experience of being a delayed discharge. Journal of Nursing 
Management, 16(2), 121–126. Doi: 10.1111/j.1365-2934.2008.00848.x. 
 

Land  
Databas 

England 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att utforska äldres erfarenheter av att vara ”försenade” utskrivningar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Etnografiskt design 

Urval 14 äldre patienter som klassificerats som ”försenade” utskrivningar 
 

Datainsamling Observationer och intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inte omnämnt och inte betydande för resultatet. 

Slutsats Resultatet visade att patienterna beskrev brist på information om varför de väntar, om en 
maktlöshet inför väntan och väntans negativa konsekvenser för deras hälsa.  Patienter upplevde 
långtråkigheten i väntan som ett stort problem. Osäkerhet i väntan är den största orosskaparen. 
Ovissheten om framtiden gör väntan svår och sociala relationer och interaktioner gör väntan 
lättare. En del patienter väntade med att be om hjälp då de upplevde personalen som upptagna. 
Patienterna upplevde att det väntar på döden men de ”höll ut” för att träffa anhöriga en sista gång. 
Hela sjukhusvistelsen var en lång väntan på personalen. Patienterna beskrev ovetskapen om att 
inte veta varför de väntar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II: 77 % 37p 



BILAGA C  

 VII 

Artikel 6 

 

Referens Persson, E., Anderberg, P. & Kristensson Ekwall, A. (2015). A room of one’s own: being cared 
for in a hospital with a single-bed room design. Scandinavian Journal of Caring Science, 29(2). 
340-346. Doi: 10.111/scs.12168 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att belysa inneliggande patienternas upplevelser om att vårdas i ett enskilt sjukhusrum.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Hermeneutisk-fenomenologisk design 

Urval 16 patienter i slutenvården på en kirurgavdelning. Tio kvinnor och sex män, 36-79 år 

Datainsamling Semistrukturerad intervju, 30-60 min 

Dataanalys Innehållsanalys ur ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv enligt Manen (1997) 
 

Bortfall Inte omnämnt. 

Slutsats Resultatet visade att patienter i enkelrum upplevde mycket väntan. Tiden är oviss när den 
involverar väntan. Patienterna upplevde att tiden inte var som hemma, tiden var inte uppbyggd av 
minuter och timmar utan av händelser, och mellan händelserna väntade patienterna.  De upplevde 
mornarna som händelserika men efter frukost upplevde de att det bara låg i sina rum och väntade 
att ronden skulle ske. Fler händelser gjorde att väntan upplevdes kortare så som att anhöriga kom 
på besök. Väntan upplevdes längre om dygnet innefattade få händelser. De upplevde att de låg och 
väntade på ronden mycket eftersom de inte hade information om när ronden skulle vara, det 
upplevde att de väntade ”i onödan”. Ensamhet gjorde att väntan upplevdes längre. När patienterna 
väntade i sitt enkelrum förströdde de tiden med mobiltelefon eller dator för att väntan skulle vara 
mindre tråkig. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 81,25 % 39p 



BILAGA C  

 VIII 

Artikel 7 

 

 

 

Referens Philip, J., Collins, A., Brand, A.C., Moore, G., Lethborg, C., Sundararajan, V., Murphy, M. A. & 
Gold, M. (2014) “I'm just waiting…”: an exploration of the experience of living and dying with 
primary malignant glioma. Support Care Cancer, 22(2) 389-396. Doi: 10.1007/s00520-013-1986-
1 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL och PubMed 

Syfte Syftet var att förstå patientens upplevelse att vara i livets slutskede och dokumentera palliativa 
patienters behov.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grundad teori 

Urval 10 patienter med sjukdomen malign gliom (PMG) i stadier III-IV. Tre patienter i hemsjukvården 
och sju patienter i slutenvården. 

Datainsamling Djupintervjuer, 35-80 min, över en tolv månaders period,  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av tre författare, de kodade materialet självständigt sedan jämförde de 
resultatet och gemensamt samt analyserade av materialet. 

Bortfall Inte omnämnt  

Slutsats Resultatet visade att väntan var en osäkerhet hos patienterna. Patienterna upplevde att 
sjukdomsförloppet var en lång väntan: väntan på att doktorn skall komma, väntan på 
undersökning, väntan på provresultat, väntan på säng, väntan på ett negativa eller positivt besked. 
Om patienterna fick ett negativt besked var det en lång väntan på döden och livet låg i ”guds 
händer”. Patienter uttryckte frustration att varje tillfälle av väntan var följt av ett nytt tillfälle att 
väntan. Deras hälsotillstånd gjorde att det viktiga var att befinna sig här och nu. Patienterna 
upplevde också osäkerheten inför framtiden gjorde att de gjorde att de upplevde hela tillvaron som 
en enda lång väntan. Tid är en stor del av att vänta upplevde patienterna. Upplevelsen av tid 
förändrades hos patienterna. Patienterna upplevde väntan mellan olika händelser (provresultat, 
läkarbesök etc). Brist på information gjorde att väntan kändes längre. Väntan är alltid i någon 
annans kontroll och beroende av yttre faktorer menade patienterna. När information undanhölls 
från patienterna, detta för att underlätta för patienten enligt vårdgivare, betydde det oftast att 
väntan upplevdes längre. Patienterna upplevde att detta skapade skapar oro och nedstämdhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 87,5 % 42p 



BILAGA C  

 IX 

Artikel 8 

 

 

Referens Svensson, M., Nilsson, U. & Svantesson, M. (2016). Patients’ experience of mood while waiting 
for day surgery. Journal of Clinical Nursing, 25(17-18). 2600–2608, Doi: 10.1111/jocn.13304 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva sinnesstämningar hos patienter som väntade på dagskirurgi.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv design 

Urval 20 patienter över 18 år, inskriva. Tolv män och åtta kvinnor, mellan 25-76 år 

Datainsamling Semi strukturerade intervjuer, ansikte mot ansikte dagen innan kirurgiingreppet, 

Dataanalys Induktiv analys.  

Bortfall 30 stycken tillfrågades att delta i studien. 10 stycken föll bort: 9 stycken hade problem med 
telefonnummer, uppskjuten operation, eller indisposition och 1 tackade nej. 

Slutsats Resultatet visade att patienter som väntade på dagkirurgi upplevde att väntandet bidrog till känslor 
av stress och anspänning eftersom de inte visste vad som skulle kunna ske. Begränsningar i vad de 
kunde göra medan de väntade gjorde att patienterna kände sig sårbara och utlämnade. Att vara 
beroende av andra under väntetiden beskrevs som nödvändigt men inte önskvärt. Väntan gjorde att 
de kände sig som i en bubbla eller en känsla av att bara vilja tyna bort.  En del patienter upplevde 
positiva känslor i väntan, så som lugn, avslappnad, förväntan, förtroende och tillit. Det var viktigt 
att känna harmoni i väntan, att kunna balansera negativa känslor som oro och rädsla med positiva 
känslor som ett hopp och förtroende. I väntan skiftade sinnesstämningar för patienterna. Under 
väntan fanns känslan av sårbarhet och att känna sig blottad samt känslan av ovisshet. Hoppet om 
att återfå hälsan hjälpte för att hantera negativa tankar och känslor under väntetiden. I väntan fanns 
det inget att göra upplevde en del patienter. En del patienter upplevde väntan på operation som att 
vara lugn och avslappnad. Något som var viktigt för en del patienter var hoppet om framtiden.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1: 89,5% 43p 



BILAGA C  

 X 

Artikel 9 

 

Referens Swenne, C. L. & Skytt, B. (2014). The ward round: patient experiences and barriers to 
participation. Scandinavian journal of caring sciences, 28(2). 297–304. Doi: 10.1111/scs.12059 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelser under avdelningens ronder och deras förmåga att 
vara delaktig i vården 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv design 

Urval 14 patienter, sex kvinnor och åtta män, mellan 26-88 år. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, enskilda rum, 15-45 min. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys  

Bortfall Inget bortfall omnämns.  

Slutsats Resultatet visade att patienter upplevde ronden som den viktigaste tiden på dygnet och att de 
resterande 23 timmarna och 55 minuterna bara var en väntan på nästa rond. Väntan beskrivs som 
”dötid” och att väntan på ronden var frustrerande. Att lära sig att hantera väntan är nödvändigt för 
patienter i slutenvård eftersom väntan är endemisk och svår att undvika. Patienterna upplevde att 
vänta på hjälp gjorde att de kände sig otrygga och irriterade. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 87,5% 42p 



BILAGA C  

 XI 

Artikel 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Referens Robertson, M. (2015). Experiences of time: a qualitative inquiry into experiences of time as 
described by palliative care inpatents. Palliative and Supportive Care. 13(1). 67-73.  
 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att beskriva palliativa slutenvårdspatienters upplevelse av tid. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk-hermeneutisk design 

Urval 9 palliativa patienter 
 

Datainsamling Djupgående semi-strukturerad intervju. 
 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys 

Bortfall Inte omnämnt. 

Slutsats Resultatet visade att patienterna upplevde väntan som en gåva av tid som kunde användas till att 
t.ex. vara med närstående och försonas med människor. Väntetiden beskrevs också som en gåva 
från gud och som en möjlighet till autonomi. Väntan beskrevs även som frustrerade i relation till 
att vänta på hjälp ifrån vårdpersonal. Patienterna beskrev palliativa avdelningar som ”guds 
väntrum”, ett ställe att dröja kvar. Patienterna upplevde att de väntade på döden och att de försökte 
leva i nuet. Patienterna var medvetna om sin begränsade tid kvar på jorden, denna väntetid fylldes 
av relationer, nya erfarenheter och att försonas med sig själv och andra. Patienterna upplevde 
också att väntetiden på sjukhuset var frustrerade då den innefattade att vänta på hjälp, detta sänkte 
humöret hos patienterna. Patienterna upplevde att hela sjukhusvistelsen är en lång väntan, dag som 
natt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 89,6 % 43p 



BILAGA C  

 XII 

 
Artikel 11 

 

 

 
 

Referens Warren, N., Walford, K., Susilo, A. & New, PW. (2017). Emotional consequences of delays in 
spinal rehabilitation unit admission or discharge: a qualitative study on the importance of 
Communication. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 24(1). 54-62. Doi: 10.1310/sci17-
00026. 
 

Land  
Databas 

Austarlien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan hälsokommunikation och de känslomässiga 
konsekvenserna av förseningar vid överföring från akutsjukhus till en ”spinal rehabilitation unit” 
(SRU) eller förseningar i utskrivningar från SRU ur patientens perspektiv. 
 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Utforskande design 

Urval 6 patienter som upplevt en försening av överföring eller utskrivning till/från SRU på två veckor 
eller mer. 
 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer, 30-60 minuter. 
 

Dataanalys Kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt Braun & Clarke (2006) 
 

Bortfall Inte omnämnt. 

Slutsats Resultatet visade att patienterna upplevde väntan som frustrerande och stressfylld och den skapade 
oro. De upplevde att de inte fick tillräcklig information om hur lång tid de skulle behöva vänta och 
att väntan hade en negativ effekt på deras hälltillstånd. Förlängd väntan upplevdes av en del 
patienter ha negativa konsekvenser för deras hälsa. Patienter upplevde att väntan gjorde att de stod 
stilla i sin rehabilitering och att det var ett hot mot återhämtningen. En del patienter upplevde 
väntan som något positiv då de fick tid för ytterligare rehabilitering. Dessa patienter upplevde att 
väntan var aktiv och att de var engagerade i sin egenvård. Patienternas upplevda hälsotillstånd 
påverkade om de upplevde väntan som negativ eller positiv. Hur patienterna upplevde väntan 
anser författarna bero på tre faktorer; väntans längd, vården som gavs under väntan och patientens 
upplevda hälsotillstånd. En del patienter upplevde att väntan på sjukhus ofta berodde på yttre 
faktorer, det vill säga utanför patienternas kontroll vilket gjorde att patienterna upplevde att det var 
maktlösa. Om patienterna hade en övergripande positiv bild av sjukhusvistelsen upplevdes väntan 
som hanterbar. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I: 85 % 41p 
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