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Sammanfattning 

 

Patienter som väntar på operation är ofta oroliga. Oron påverkas av omgivningen och 

det gör väntrummets utformning intressant. Syftet med studien var att undersöka 

patienters upplevelser av det preoperativa väntrummet. Studien utfördes med kvalitativ 

metod där sex stycken patienter som suttit i väntrummet innan operationen intervjuades. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och induktiv ansats. 

Patienternas behov av att bli sedda framkom som ett övergripande tema. Patienterna 

upplevde ett utanförskap genom ensamhetskänslor och oro. De visade även en 

initiativlöshet i väntrummet som bidrog till utanförskapskänslan samt accepterande av 

vad personal föreslog som tidsfördriv under väntan. Rummet innehöll bland annat en tv 

och en fototapet föreställandes skog i realstorlek, dessa var tydligast uppskattade i 

rummet. Patienterna tyckte många gånger att personalen inte var tillräckligt närvarande 

och de kände sig ensamma. Resultatet visar vikten av att personalen är närvarande och 

visar intresse för patienter, denna sociala kontakt verkar inte kunna ersättas av enbart 

materiel. Gott omhändertagande och god miljö ger patienter en trygghet i väntan vilket 

bidrar till att behovet av att bli sedd tillfredsställs. 
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INLEDNING 

Att vänta, det är något vi ofta gör. Vi väntar på bussen, hos tandläkaren eller på 

flygplatsen. Många väntrum känns inte särskilt genomtänkta, de är skapade endast för 

att de måste finnas. Ofta utgörs det preoperativa väntrummet av en sal där patienter 

ligger avskärmade från varandra i varsin säng. Ett nyrenoverat operationsväntrum, med 

nya rutiner, har undersökts i denna studie. Väntrummet används för patienter som skall 

genomgå bukkirurgi. Patienter som ska opereras elektivt kommer in några timmar innan 

operation för operationsförberedelser, istället för att detta görs kvällen innan operation. 

Förut har patienterna blivit inlagda i upp emot ett dygn tidigare än vad de blir nu. På 

mottagningen tas prover, patienterna informeras, ankomstsamtal och övriga förbered-

elser genomförs. Detta leder till att patienterna får spendera tid i väntrummet i väntan på 

operation istället för på ett patientrum. Patienterna kan sitta i fåtöljer och läsa tidningar, 

lyssna på musik eller titta på tv. 

 

Med stor sannolikhet kommer det att bli mer vanligt med operationsorganisationer där 

patienter kommer in på operationsdagen och förbereds på en mottagning istället för att 

läggas in natten före. Ett sådant förfaringssätt sparar bland annat in resurser. Därmed 

kommer fler patienter att behöva sitta och vänta i väntrum inför operation. Därför är det 

intressant att studera hur patienter upplever ett sådant väntrum. 

 

 
Bild 1. Operationsmottagningens väntrum. 
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BAKGRUND 

I bakgrunden tas väntrum upp som en sjukvårdsmiljö samt omvårdande miljö. Många 

patienter är oroliga medan de befinner sig i väntrummet och oro kommer att beskrivas 

utifrån preoperativ oro samt vilken effekt denna oro har på patienten, anestesin och 

operationen. Vidare beskrivs tidigare forskning om att minska denna oro och varför det 

är viktigt att minska oron. 

Att vänta 

I en artikel av Kallen, Terrell, Lewis-Patterson och Hwang beskriver en patient hur den 

kände sig när vederbörande själv var i tid för cytostatikabehandling men behövde vänta 

på personalen. Patienten upplevde det som att personalen inte respekterade dennes tid, 

tid som var värdefull framför allt då patienten var dödligt sjuk. Patienten blev stressad 

och frustrerad av att vänta men vågade inte säga något som kunde riskera att förolämpa 

personalen då deras hjälp var patientens största hopp för att bli frisk. Istället klagade 

patienten till vänner och familj (Kallen et al. 2012). 

 

Patienter ser ofta omvårdnaden och väntan på sjukhus som separata delar. Många 

gånger är väntan kopplad till frustration och ovisshet om när, var och hur. Samtidigt kan 

patienten tycka att omvårdnaden under väntan är bra. Att vänta är lättare vid vetskap om 

varför väntan uppstår och hur lång den förväntas bli. Det är dock många gånger svårt för 

patienten att veta samt svårt för vårdpersonal att förutsäga eller informera om (Liu, 

Milne, Yun & Walsh 2015). 

Vårdande miljö 

Det mänskliga livet och rummet går inte att separera, det finns inte någon mänsklig 

värld utanför rummet. Patienten har vanligtvis begränsad kontroll över miljö och rum på 

en vårdinrättning. Patientrummet kan behöva delas med fler patienter och vårdpersonal 

har alltid tillgång till de rum patienten vistas i. Patienten får däremot inte beträda alla 

rum som vårdpersonalen har tillgång till (Bergbom 2014, s. 26). Vårdmiljöer behöver 

utformas som både arbetsplats och boendemiljö men i olika grad beroende på vilket rum 

det gäller (Billger 2014, s. 147). 

 

En personcentrerad miljö tas fram genom att lyssna på och ta till sig patienters åsikter 

och värderingar. Det gör att en omsorgsfull miljö som går att anpassa till patientens 

önskemål kan skapas. Små justeringsmöjligheter för att anpassa miljön till patientens 

behov eller önskemål ger en känsla av att bli bekräftad och ökar välbefinnandet hos 

patienten. Vårdmiljöer kan många gånger förvirra patienter som inte förstår rummens 

funktion eller utformning. Patienten kan då känna att den hamnar i ett underläge 

gentemot vårdpersonalen vilket förstärks i och med att patienten även har en sjukdom 

och är beroende av vårdpersonalens hjälp. Det är viktigt att minska denna förvirring 

genom att skapa en personcentrerad vårdmiljö (Wijk 2014, ss. 47-48). 

 

Florence Nightingale såg den fysiska miljön som en stor bit av sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar. Några för patienten viktiga omvårdnadsområden som även 

sjuksköterskan kan påverka var enligt Nightingale bra luft, vatten, värme, ljus, ljud, 

varierande miljö och att det är rent. När något i rummet är “ur balans” tar det energi från 

patienten för att hantera det, energi som behövs för läkning. Nightingale bekymrade sig 
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mycket för ventilationen och påpekade vikten av att patienterna skulle ha bra luft. 

Rummets temperatur var också viktig, Nightingale talade om att patienten skulle ha en 

lagom temperatur med en balans mellan brasa och öppna fönster. Nightingale tyckte att 

det var mycket viktigt att inte störa patienter med onödiga ljud, fraset från krinoliner 

inte undantaget. Det är sjuksköterskans ansvar att patienten inte irriteras av några ljud 

(Lobo 2011, ss. 50-51). 

 

Nightingale noterade även att direkt solljus var vad patienter ville ha och behövde, 

solljuset hade enligt henne en tydlig effekt på människokroppen (Lobo 2011, s. 51). Vid 

ljussättning av en patientcentrerad vårdmiljö är det viktigt att utnyttja dagsljuset vilket 

ger ett naturligt ljus med återspegling av rummets färger och material istället för ett 

entonigt artificiellt ljus utan skuggor. Elektriskt ljus behöver också användas som ett 

komplement när dagsljuset inte räcker till. I rum där ingen aktiv vård bedrivs kan 

ljusarmaturer undvikas och istället får dagsljuset ge en naturlig variation av ljussätt-

ningen i rummet. Det är även viktigt att undvika stora kontraster i ljusstyrka och istället 

ha mjuka övergångar av ljusnivån i rummet (Billger 2014, s. 157). Forskning har visat 

att blåa och gröna färger inger lugn och ro (Wijk 2014, s. 173). 

Preoperativ oro 

Nervösa och oroliga patienter är vanligt förekommande på operation. Majoriteten av 

patienter som skall genomgå anestesi är oroliga inför den (Mavridou, Dimitriou, 

Manataki, Arnaoutoglou & Papadopoulos 2012). Kvinnor är mer oroliga än män inför 

operation (Yilmaz, Sezer, Gürler & Bekar 2012; Mavridou et al. 2012; Matthias & 

Samaraseke 2011). En högre utbildningsnivå minskar oron (Yilmaz et al. 2012), medan 

mindre utbildade är mer oroliga för att vakna upp under operation samt för att kräkas 

postoperativt (Mavridou et al. 2012). Enligt en studie gjord av Jawaid, Mushtaq, 

Mukhtar och Khan (2007) är de saker som oftast oroar patienter preoperativt; 

komplikationer, oro för familjen, resultatet av operationen och postoperativ smärta. Det 

är alltså inte bara själva sövningen eller ingreppet som skrämmer. Patienter som är 

yngre än 45 år oroas mer för awareness och att vakna upp under operaton medan de som 

är äldre än 45 år oroar sig mer för permanent paralysering (Mavridou et al. 2012). De 

som ska opereras för första gången är mer oroliga än de som har opererats förut 

(Matthias & Samaraseke 2011). Hälften av de patienter som är oroliga inför anestesi 

pratar med en anhörig om sina rädslor (Mavridou et.a. 2012). I en studie av Yilmaz et 

al. (2012) framkom det att en riskfaktor för preoperativ oro var dåligt socialt stöd. 

Effekten av oro 

Patienter med preoperativ ångest och oro har visats av Armaghani, Lee, Bible, Archer, 

Shau, Kay, Zhang, McGirt och Devin (2013) kräva mer narkotikaklassade preparat inför 

och i samband med anestesin. Likaså visar en annan studie att doserna av 

anestesiläkemedel vid induktion och underhåll har ett samband med patientens 

ångestnivå där en patient med hög ångest kräver högre doser anestesiläkemedel under 

sövningen (Kil, Kim, Chung, Kim, Seo & Hong 2012). Då en patient sövs sker en 

hemodynamisk påverkan på blodtrycket via kärldilatation och minskad hjärt-

kontraktilitet samt påverkan på pulsen som sänks av ett minskat sympatikuspåslag 

(Lundberg, Roth & Werner 2011a, s. 156). Lundberg, Roth och Werner (2011b, s. 66) 

skriver om dessa biverkningar som är relaterade till dosen av anestesiläkemedel. Genom 

minskade doser av anestesiläkemedel vid induktionen och underhåll av sövningen 
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minskas således biverkningar, som hemodynamisk påverkan, vilket gör anestesin och 

operationen säkrare för patienten. Samtidigt minskas kostnaden av anestesin genom 

minskad läkemedelsanvändning pre-, intra- och postoperativt. 

 

Preoperativ oro ger en längre postoperativ återhämtning från anestesin, forskning visar 

att patienter som är oroliga preoperativt får ett förlängt uppvaknande, längre tid innan 

extubering kan genomföras samt både ökad frekvens av agitation och shivering efter 

uppvaknandet (Ali, Altun, Oguz, Ilhan, Demircan & Koltka 2013). Smärtupplevelsen 

har en korrelation med oro. En studie visade att minskad oro minskar den upplevda 

smärtan (Tanasale, Kits, Kluin, Trip & Kluin-Nelemans 2013). 

Att minska oro 

Lindwall och von Post (2008, s. 90) skriver att en viktig vårdåtgärd för sjuksköterskan 

är att ta patientens oro och ångest på allvar, detta för att hos patienten kunna skapa en 

tillit för sköterskan. Vidare skriver Lindwall och von Post (2008, s. 89) att sjuk-

sköterskan genom medmänsklighet skall låta patienten tala om sin kommande anestesi 

och operation. 

 

I Jawais et al. (2007) studie menade 56 % av patienterna att mer information innan 

operationen skulle ha gjort dem lugnare. Matthias och Samarasekera (2011) skriver 

också hur preoperativt besök av anestesiolog kan minska oron. 

 

I tre studier har forskning på dofter genomförts med hjälp av mätinstrument såsom 

STAI (State-Trait Anxiety Inventory) och VAS (Visuell Analog Skala). Det framkom 

vid testning av doftessenser att vissa dofter sänker oron eller ökar nöjdheten 

preoperativt. Lavendel (Fenko & Loock 2014; Braden, Reichow & Halm 2009) och 

bergamott (Ni, Hou, Kao, Chang, Yu, Wu & Chen 2013) sänkte oro, Jojobaolja gjorde 

dock ingen skillnad. 

 

Studier har visat att musik har en lugnande effekt. Hos patienter som lyssnade på musik 

preoperativt sänktes orosnivån jämfört med de som inte fick lyssna på musik 

preoperativt (Lee, Henderson & Shum 2004; Cooke, Chaboyer, Schluter & Hiratos 

2005; Fenko & Loock, 2014). I Fenkos och Loocks studie undersöktes vilken musikstil 

som var mest lugnande. Naturljud, modern musik, lugn modern musik och klassisk 

musik jämfördes med varandra och visade att instrumental musik med naturljud ingav 

störst lugn hos patienter preoperativt (Fenko & Loock 2014). 

 

Det har även beskrivits hur naturen påverkar visuellt. Patienter som väntar på röntgen 

och sitter i ett väntrum med växter eller växtplanscher är mindre oroliga än de som sitter 

i väntrum utan växter visar en studie av Beukeboom, Langeveld och Tanja-Dijkstra 

(2012). De patienter som har växter och blommor på sina rum har statistiskt sett lägre 

systoliskt blodtryck, lägre skattad smärta och oro samt är mindre trötta. Vidare skattar 

de rummet högre och tycker att växterna påverkar miljön positivt samt minskar stressen. 

Patienter tyckte även om att se personalen ta hand om växter i sin omgivning (Park & 

Mattson 2009). Enligt Kari Martinsen är synen det starkaste sinnet, hörseln kommer där 

efter och tillsammans med de andra sinnena skapas en förståelse av situationen 

(Kirkevold 2000, s. 201). 
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Forskning visar att aktiv värmebehandling preoperativt i väntrummet minskar patientens 

ångest samt ger en känsla av välmående inför operation. Som aktiv värmebehandling 

användes i studien patientstyrda värmefiltar medan kontrollgruppen endast fick 

föruppvärmda filtar. Men båda sorters filtar påverkade patienternas välmående och 

temperaturupplevelse positivt (Wagner, Byrne & Kolcaba 2006). 

Elektiv kirurgi 

Elektiv kirurgi innebär planerad kirurgi som inte sker akut (Nationalencyklopedin 

1991). Ofta kan patienten vänta på operationen hemma för att komma till sjukhuset 

dagen innan eller samma dag som operationen ska utföras. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många patienter är oroliga inför operation och anestesi. Forskning visar att oro kan göra 

en anestesi mindre säker och ta längre tid då en orolig patient kräver större mängd 

läkemedel. Oroliga patienter har även en fördröjd återhämtning efter anestesin jämfört 

med patienter som inte är oroliga preoperativt. Oro har genom forskningen bevisats 

kunna påverkas av omgivningen på flera olika sätt. Omgivningen som patienter vistas i 

innan operation är väntrummet. Därför är det intressant och relevant att veta hur 

omgivningen i operationsväntrum påverkar patienterna. Vad upplever och uppfattar 

patienter i väntrummet preoperativt? 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka patienters upplevelser i det preoperativa väntrummet. 

 

METOD 

Ansats 

Kvalitativ forskning handlar om att förstå världen eller ett fenomen genom den personen 

som intervjuas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). Det passar bra för studiens syfte som 

handlar om att undersöka patienternas upplevelser. Kvalitativa studier syftar inte till att 

generaliseras på befolkningen utan för att belysa olika realiteter (Polit & Beck 2012, s. 

515). För att inte förförståelsen skulle påverka resultatet, genom förutbestämda 

samtalsämnen, fick informanterna styra vart intervjuerna ledde. Därför valdes kvalitativ 

forskning med ostrukturerade intervjuer (Polit & Beck 2012, ss. 535-536) och en 

induktiv ansats (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 188-189). 

Urval 

Exklusionskriterier var icke svensktalande patienter och de som var yngre än 18 år. 

Lämpliga patienter valdes ut för intervjun med hjälp av personal på operations-

mottagningen. Patienter som kunde bidra till studien valdes ut genom maximalt 

variationsurval som är en variant av strategiska urval. Maximalt variationsurval är en 

metod där personer med olika perspektiv väljs ut (Polit & Beck 2012, s. 517). Därför 

var målet att informanterna skulle täcka in så stor variation som möjligt med hänseende 

på kön, allvarlighet i sjukdom, ålder och etnicitet. Samt att patienter som opereras först 

på morgonen exkluderades då de oftast inte sitter i väntrummet någon längre stund. 
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Hälften av informanterna var män och hälften kvinnor, åldrarna varierade från 40 till 67 

år, samtliga var klassade som ASA (American Society of Anesthesiologists) två och 

hade genomgått bukoperation av olika svårighetsgrad. Tre patienter uteslöts på grund av 

att de inte hunnit sitta i väntrummet innan operation eller att de låg kvar i 

förberedelserummet. Sex stycken intervjuer genomfördes. 

Datainsamling 

Patienter som skulle opereras elektivt ringdes i de flesta fall upp några dagar innan och 

tillfrågades om de ville medverka i en intervju dagen efter sin operation. För att 

intrycket av väntrummet inte skulle påverkas var den enda information de fick om 

studien att den skulle handla om hur det var innan operationen på sjukhuset. 

Intervjuerna hölls en till två dagar efter operationen i ett enskilt rum på den kirurg-

avdelning som informanten lagts in på efter operationen. Informanterna blev kort visade 

ett foto (se bild 1) av väntrummet för att lättare kunna återvända till tankarna de haft 

där. Intervjuerna inleddes sedan med en bred öppen fråga “Hur upplevde du 

väntrummet?” (Polit & Beck 2012 s. 536). Därefter ställdes sonderande och 

specificerande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 177). Frågemall för intervjuerna 

finns som Bilaga 1. Intervjuerna spelades in digitalt. Varje intervju avslutades när ingen 

ny information tycktes framkomma inom ämnet, intervjuerna varade i 15-36 minuter. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av den som hade hållit i respektive intervju. 

Transkriberingarna lästes igenom och intervjuerna lyssnades på flera gånger för att en 

helhetsbild av materialet skulle framkomma. Analys av data skedde med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Lundman & Hällgren-Graneheim 

2012, s. 193). Meningsbärande citat markerades i texten på datorn, för att sedan skrivas 

ut och klippas isär. De utklippta citaten sorterades in i tre högar med övergripande 

ämnen, varje citathög arbetades sedan igenom med en djupare abstraheringsnivå och 

nya grupper skapades, varje grupp gicks igenom flera gånger tills alla citat hörde ihop i 

tydliga kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). Genom de tretton 

slutliga kategorierna framkom två domäner. Några av kategorierna hade tydliga 

samband och strukturerades upp enligt bild 2. Slutligen knöts alla, för studiens syfte, 

essentiella kategorier samman till en helhet med ett övergripande tema (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012, s. 195). 

Etiska överväganden 

Ett undertecknat godkännande från vårdenhetschefen för operationsmottagningen 

erhölls innan intervjustart. Verksamhetschefen och vårdenhetscheferna på berörda 

kirurgavdelningar var också informerade.  

 

Informanterna gav sitt godkännande innan intervjustart, de informerades om intervjuns 

syfte, att det var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Endast 

intervjuare och handledare kommer att ha tillgång till råmaterialet. Inga citat som kan 

härledas till en specifik informant presenteras i studien (Sykepleiernes Samarbejd i 

Norden 2003). 

 

Intervjuerna går ut på att få fram värdefull information. I djupgående intervjuer är det 

lätt att den som intervjuar för sent inser att den har passerat en gräns som bara nära 
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anhöriga får passera, då kan informanten känna sig sårad (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

33). Därför är det viktigt att tänka på denna risk under intervjuerna och försöka undvika 

att patienten blir sårad. Den motsatta risken kan vara att ett för ytligt material erhålls 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 98). 

Förförståelse 

Författarna har tidigare jobbat som sjuksköterskor på olika vårdavdelningar. Intresset 

för området väcktes under en praktik på aktuell operationsavdelning. Författarna har sett 

olika väntrum på operationsavdelningar och upplevt många andra väntrum inför annan 

typ av sjukvård. Förförståelsen var att patienterna skulle ge en uppskattande beskrivning 

av väntrummet då det var nyrenoverat. Författarna hade inte vistats någon längre stund i 

det aktuella väntrummet och hade därmed inte skapat sig några större åsikter om 

detaljerna. Bakgrundsundersökningen för studien gav en bild av att det aktuella 

väntrummet skulle vara ett mycket bra och patientcentrerat väntrum. En tyglad för-

förståelse kunde hållas genom medvetenheten som erhållits kring detta. 

 

RESULTAT 

Det som framkom av intervjuerna och i analysarbete var det övergripande temat 

Behovet av att bli sedd vilket var ett gemensamt behov som patienterna upplevde i det 

preoperativa väntrummet. Behovet av att bli sedd har en tydlig uppdelning i två 

domäner; Utanförskap och Trygghet. Relationen mellan dessa två domäner och dess 

kategorier visas i ett flödesschema (se bild 2). Varje kategori beskrivs i resultatet utifrån 

patienternas upplevelser. Först beskrivs utanförskap med dess kategorier och sedan 

trygghet med dess kategorier, sist beskrivs det övergripande temat utifrån det som 

framkommit i domänerna. 

 

 

 
Bild 2. Flödesschema. 
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Utanförskap 

Känslan av utanförskap kan innehålla en upplevelse av att inte befinna sig i centrum och 

att inte känna sig sedd av omgivningen. Patienten är till viss del maktlös på sjukhuset 

och i väntrummet inför operation. Patienten blir iordninggjord av personalen och sedan 

placerad i väntrummet. Detta kan göra att patienten får en känsla av att inte kunna 

bestämma något själv, att inte få ha kontroll över situationen vilket kan förstärka en 

initiativlöshet som finns hos patienten. Väntan upplevdes på olika sätt av alla patienter 

och de kunde känna sig ensamma i väntrummet trots att personal fanns där. 

Ensamhet 

Utanförskapet kunde visa sig i en känsla av ensamhet i väntrummet.  

 

“Det [väntrummet] var väldigt tomt. /.../ jag funderade ju så här; jaha vad konstigt att 

det är bara jag här och visst det är väl klart det är väl mest på morgonen för jag var ju 

helt ensam.” 

 

Det framkom att patienterna ibland satt helt ensamma i väntrummet och även om de såg 

personalen genom en glasruta framstod personalen som icke-närvarande. Detta då inga 

spontana samtal genomfördes och det var oklart för patienterna vilken social kontakt de 

fick eller kunde ta med personalen. Väntrummet jämfördes med andra väntrum och 

vårdinstanser där känslan av rörelse, med fler patienter och mer personal, gjorde att inte 

någon ensamhetskänsla hade upplevts. Att personalen sällan var i väntrummet ingav en 

känsla av att personalens uppgift inte var att befinna sig hos patienterna.  

 

“Fast jag tänkte såhär, är de aldrig, sitter de aldrig här ute? Så jag satt ju ensam där. 

Men det kan väl vara att de inte har det på sin ordning. Nä, de måste prata i telefon.” 

 

En önskan om att ha kunnat prata med personalen fanns, personalen var inte tillräckligt 

lättillgänglig att prata med då de inte befann sig i samma rum som patienterna. En större 

tydlighet i hur och om personalen kunde kontaktas behövdes. Rummet uppfattades i 

vissa fall som tyst och socialt kallt. En önskan fanns om att det skulle finnas fler 

personer i rummet, att det gärna fick vara några personer som kunde fylla ut rummet 

och som patienterna skulle kunna prata med. En patient hade velat se folk som rörde sig 

i omgivningen då det hade förstrött tankarna och fått tiden att gå. Ensamhetkänslan som 

kommer sig av social tomhet kan ses som en brist på tidsfördriv i väntrummet. 

Att inte få ha kontroll över situationen 

En annan orsak till känslan av utanförskap var att inte själv ha makten över sitt liv och 

sin situation. Inför en operation är det många regler patienten måste följa. Sjukvården 

styr över vad patienten får göra och inte göra utifrån dennes sjukdom eller besöksorsak. 

Patienter beskrev hur detta påverkade dem genom citat som “... man väljer inte att 

komma hit, man är tvungen...”. Sjukvården krävde till exempel att de inte skulle dricka 

innan operation men ändå fanns det en kaffemaskin i väntrummet vilken många 

patienter noterade och även blev kaffesugna av. Vissa patienter kunde koppla bort det 

medan andra påverkades mer av kaffesuget som inte kunde tillfredsställas. Det framkom 

att patienter i väntrummet inte tog initiativ gällande situationen de befann sig i. Det 

tillsammans med en känsla av att inte få bestämma själva kunde göra att patienter 

accepterade saker som de egentligen hade velat ändra på. En patient satt med bakstängd 



9 

 

patientskjorta i en av fåtöljerna. Den obehagliga känslan av detta gjorde att patienten 

försökte svepa om sig patientskjortan bättre, men hade egentligen önskat ha en filt att 

lägga under sig. Patienterna accepterade många gånger situationen i väntrummet vilket 

är ett tecken på deras maktlöshet inför sjukvården vilket syns i följande citat av en 

patient. 

 

“...man sätter den [patienten] framför tv:n /.../ eller ett trött barn som vill piggna till 

eller lugna ner sig, sätt dem framför tv:n. Det har ju den funktionen. Och det var väl så 

de menade, de hade inte tid /.../ Jag kom ju in på deras område. /.../ då får ju jag följa 

de kraven som är, eller på det sättet egentligen. /.../ Jag går in i en annans hem...” 

 

Patienten upplevde personalen som paternalistiskt och patientens känsla av underläge 

framkommer av känslan att vara i någon annans hem där personalen bestämmer. 

Initiativlöshet 

En del av känslan att inte få ha kontroll över situationen är initiativlöshet som kan 

uppkomma då patienten inte känner sig få göra något åt situationen. Patienterna 

accepterade det som hände och den situation de hamnade i. Patienter blev visade till en 

fåtölj framför tv:n men vissa hade egentligen ingen önskan att titta på tv. Ändå tog de 

inte initiativ till att stänga av tv:n eller byta fåtölj trots att de oftast var ensamma i 

väntrummet och inte hade stört någon medpatient med att ändra. En patient önskade 

sitta i en annan typ av fåtölj som också fanns i rummet, en som kunde fällas bak, men 

bytte aldrig till den. Patienterna gjorde som personalen sa, om personalen sa att de 

kunde sätta sig i väntrummet och titta på tv gjorde de det oavsett egna önskemål. 

Patienterna engagerade sig sällan i något under väntan självmant och denna 

initiativlöshet kunde göra att väntan kändes jobbigare.  

Oro 

Oro kan leda till en känsla av utanförskap då den upptar tankarna, men oron kan också 

uppkomma på grund av utanförskapskänslan. Patienterna upplevde oro, en oro som i 

vissa fall kunnat bearbetas bra hemma men i andra fall påverkade patienten i stor grad 

ända fram till operationsstart. Oron gav sig uttryck som exempelvis nervositet och 

kunde ta upp större delen av patientens uppmärksamhet och tankar under tiden i 

väntrummet.  

 

“...här inne sitter att man blir kall vet du, man är orolig, och vad kommer och när 

kommer det hända och, man kan inte riktigt slappna av, och så, man är inte, oavsett hur 

rummet ser ut. Man blir orolig, man vill att det ska bli färdigt…” 

 

En patient beskrev hur väntrummet upplevdes fint och inbjudande men att den samtidigt 

inte kunde eller orkade ta till sig rummet eller dess miljö för att oron upptog tankarna. 

En annan patient orkade inte följa en intressant debatt som visades på tv:n. Oron 

uppkommer av flera orsaker, från oro för grundsjukdomen, att sövas eller opereras och 

för att inte vakna upp igen till att själva väntrummet och dess rutiner orsakar oro hos 

patienterna. Ofta sitter patienter ensamma i väntrummet och inväntar personal som skall 

hämta dem när det är dags för operationen. Denna ovissa väntan utan några referenser 

till väntetid och utan kösystem påverkade en patients oro negativt. En patient oroade sig 

för hygienen inför operation då han i väntrummet fick sitta i fåtöljen med en 
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patientskjorta som var öppen baktill vilket gjorde att huden kom direkt mot stolstyget. 

Oron grundade sig i rädslan för att få bakterier på sig vilket skulle kunna leda till 

postoperativa infektioner. Ofta upplevs stress och nervositet inför operation, olika 

patienter hade olika mycket oro i kroppen inför operation men även lite oro påverkade 

patienterna.  

Tankspridd 

Flera patienter var oroliga och hade många tankar i huvudet vilket yttrade sig i att de 

inte tog in rummets detaljer. Många patienter började med att berätta att de suttit i en 

fåtölj, tittat på tv och att det fanns en kaffemaskin, men kunde inte återge vad som fanns 

exempelvis under tv:n. Patienter kunde senare i intervjuerna komma in på andra detaljer 

i rummet som exempelvis bokhylla, gardiner och bord, vilket visade att de upplevt 

rummet men inte aktivt tänkt och tagit till sig det. Någon noterade inte att det fanns en 

medpatient i väntrummet förrän efter att ha suttit där en stund.  

 

“Jag blev ju lite förvånad av att plötsligt upptäcka någon där, men förmodligen satt hon 

där redan när jag kom, bara att jag såg det inte eller registrerade inte på något sätt.” 

 

En patient sa att hon bara ville att operationen skulle vara över och denna känsla gjorde 

henne upptagen av sig själv under väntan. 

Väntan 

Patienterna ville att väntan skulle vara över och den oron hanterades på olika sätt. 

Många kunde få tiden att gå genom att distrahera sin oro och skingra tankarna. Vissa 

mindes inte hur länge de satt i väntrummet medan andra kände att det tog lång tid men 

förstod att det kunde förväntas. Andra var fokuserade vid tiden och kände att de ville ha 

full koll på den för att kunna hantera väntan. En patient var tillräckligt avslappnad för 

att kunna sova i väntrummet och låta tiden gå. En annan upplevde det som en lättare 

väntan i väntrummet jämfört med hur det hade varit att vänta hemma.  

Brist på tidsfördriv 

Väntan som många gånger kan vara jobbig på grund av oro hade i vissa fall kunnat 

avhjälpas med bättre distraktion av tankarna. Några ville läsa en lokal dagstidning under 

väntan och tittade efter det i rummet utan att finna en. Det fanns Hänt i veckan, Amelia 

och dylika veckotidningar men dessa uppskattades inte och någon av tidningarna var 

flera år gammal. I brist på en dagstidning tittades det på tv för att skingra tankarna. 

Någon patient hade fått lämna ifrån sig mobil samt medtagen lektyr och hade därför inte 

tillgång till detta under väntan. Patienten saknade sina tillhörigheter men frågade aldrig 

personalen om det gick att få tag i dem för att ha till att fördriva tiden med. En önskan 

om att lyssna på radio framkom och någon tyckte att “...musik hade varit skönt att vila 

öronen på.”. En önskan om att få prata med personalen under väntan fanns. Brist på 

tidsfördriv kan ge en upplevelse av utanförskap då patienten kan känna sig ensam i ett 

ofta tomt väntrum med lite rörelse i, utan ork eller vilja till att ta initiativ att själv skapa 

rörelse. 

Trygghet 

Att en patient känner sig trygg kan ha sin grund i en omgivande omhändertagande 

miljö, att den känner sig omhändertagen och känner tillit till organisationen. När det 
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finns bra möjligheter omkring personen att distrahera sig och rummet presenterar en 

oklinisk miljö med fin inredning kan patienten känna sig trygg under sin väntan. 

Omhändertagande miljö 

En omhändertagande miljö som känns skapad för just den som sitter där kan ge en 

trygghetskänsla. Det framkom av intervjuerna att rummet gav ett positivt helhetsintryck 

där det märktes att rummet var genomtänkt. Väntrummet upplevdes fräscht och trevligt. 

Det framkom att rummet kändes tryggt och hade en hemkänsla som var inbjudande.  

 

“...det var en trygg känsla, det var en trygghet. Jag behövde inte träffa någon människa. 

Jag såg ju de här flickorna. Man var, vad ska jag säga? Omsluten av något vackert, 

något gott.” 

 

En patient uttryckte sig om att rummet var fint och uttryckte att: 

 

“Om nåt är vackert så blir det oftast leklusten som kommer fram i mig.” 

 

Väntrummet var bra att slappna av i då det var lugnt och stilla. Några patienter menade 

att det var ett bra rum att bearbeta preoperativ oro i då personalen var vänlig och miljön 

fin. Varma filtar och varm mössa erbjöds ibland vilket en patient berättade hur det 

hjälpte mot stressen, samt för att slappna av och bli varm av. Några satt och sov i 

väntrummet, en tyckte att känslan av att vara omsluten av en god miljö gjorde att det var 

skönt att sova där. Att personalen syntes upplevdes positivt och ingav ett lugn. En 

patient tyckte att kaffeautomaten gjorde att rummet kändes inbjudande. 

Tidsfördriv 

En omhändertagande miljö som är till för oroliga patienter bör vara genomtänkt och ha 

olika delar att distrahera oron med. De flesta patienterna kunde skingra tankarna i vänt-

rummet på olika sätt. Främst var det tv:n som hade denna funktion men även någon 

tidning lästes och själva väntrummet kunde tillgodose bra tidsfördriv genom sin miljö.  

 

“...jag tycker det var bra att tv:n var där så att man fick någonting annat att titta på och 

skingra tankarna med.” 

 

En patient låg avslappnat i en fåtölj och tänkte på det gröna i inredningen och fond-

tapeten som föreställde en skog vilken den drömde sig bort i. En annan kopplade skogen 

på ena väggen till sitt sommarställe och fick ro i känslan av att befinna sig där. Andra 

patienter kunde slappna av, slumra till och dämpa tankarna genom premedicineringen 

de fått och de beskrev hur detta tillsammans med annan distraktion i väntrummet kunde 

skingra tankarna samt fick tiden att gå under väntan. En patient gick en vända för att 

röra på sig och utforska rummet av nyfikenhet, vilket skingrade tankarna. 

Oklinisk miljö 

En oklinisk och omhändertagande miljö där det känns som hemma ger en trygghets-

känsla för patienterna. De flesta patienterna upplevde väntrummet som trivsamt, ett 

ställe där ett lugn kunde kännas. Många jämförde med en hemmamiljö eller att sitta i 

någons vardagsrum, vilket gjorde väntrummet inbjudande och tryggt.  

 

“Jag kände det som ett vardagsrum, det kunde varit mitt vardagsrum hemma.” 
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Det fanns en känsla av att någon hade engagerat sig för att skapa ett genomtänkt 

väntrum. Det framkom att väntrummet gav en känsla av att komma ifrån sjukhusets 

kliniska miljö och komma till ett nytt och fräscht rum som var gjort med tanke på dem. 

Fondtapeten som föreställde skog visade sig vara något som fick rummet att kännas 

annorlunda från en sjukhusmiljö vilket flera patienter tog till sig med stor uppskattning. 

En patient upplevde rummet vara avskalat och sterilt för att det enkelt skulle kunna 

hållas rent, dock tyckte han att rummet var mer än bara kliniskt. 

Uppskattad inredning 

En uppskattad inredning bidrog till att det kändes mindre kliniskt och mer som en 

omhändertagande miljö. Många upplevelser hos patienterna kom direkt från möblerna i 

rummet som generellt sett var mycket uppskattade. Ett designat bord med en 

oregelbunden form noterades av några patienter vilket gav känslan att någon hade tänkt 

till när rummet inreddes. Ett fyrkantigt bord hade inte bara ställts in utan istället fanns 

en tanke bakom rummets utformning. Fåtöljerna tillfredsställde de flesta patienter då de 

hade en skön utformning för hela kroppen. De kunde sitta och titta på tv eller halvligga 

och slappna av eller till och med somna till i fåtöljerna.  

 

“Men det är så vackert så att det är ju så avstressande och att få sitta i de här 

underbara fåtöljerna. Jag var förvånad. De var jättegoa att sitta i.” 

 

En nackdel med fåtöljerna som noterades var stolklädseln som upplevdes plastig, men 

detta drog oftast inte ner upplevelserna av dem nämnvärt. Patienter noterade även tv:n 

som de tyckte hade en fin stil, kändes påkostad och var stor vilket liksom bordet fick 

patienter att uppskatta rummet. Nedanför tv:n satt en länga med skåp i olika färger 

vilket någon noterade som en fin detalj. 

Omhändertagen 

Ett gott omhändertagande ger ofta känslan av trygghet. Flera kände sig omhändertagna 

av personalen på mottagningen. En patient berättade gillande om hur personalen 

föreslog att han kunde gå ut till väntrummet från förberedelserummet för att fördriva 

tiden där. Han uppskattade att personalen såg honom och hans behov av att vara i en 

bättre miljö än förberedelserummet, deras omtanke om att han skulle ha det bra. 

Sjuksköterskan föreslog för flera att de kunde gå ut och titta på tv i väntrummet. Någon 

uppskattade att en medpatient tog kontakt för en kort stund, de skämtade så att stäm-

ningen lättades upp. En önskan om att sjuksköterskorna skulle bjuda på sig i kontakten 

med patienter uppkom då en patient kände sig dåligt bemött. Patienter berättade upp-

skattande om när personalen hämtade varma täcken till dem. Några berättade om att de 

fick information när de satt i väntrummet bland annat om väntetiden och varför det 

dröjde. Att de informerades tycktes uppskattat och kunde ge en känsla av att bli sedd. 

Personalen hade expeditionen bakom en genomskinlig glasvägg. En uppskattning av att 

personalen fanns med i rummet framkom, att de gick att se och att de hade koll på 

patienterna. Någon påtalade att det var skönt med den lugna stämningen och den lugna 

personalen. En tyckte det var skönt att bli omhändertagen med en gång när han kom till 

sjukhuset för då kände han att nu var det på gång. 

Tillit 

Tillit är en känsla som kan uppkomma när patienten känner sig omhändertagen i en god 

och omhändertagande miljö. Att bli mottagen och bra omhändertagen med förberedelser 
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och information direkt vid ankomst upplevdes positivt. Det var skönt att proceduren var 

igång vilket gav en känsla av att vara i centrum. En känsla av trygghet infann sig vid 

ankomst till sjukhuset. 

 

“Här är rätta miljön och den rätta personalen, runt omkring mig för att ta hand om det 

hela på något sätt, /.../ det känns bättre och tryggare än när jag är, hemma.” 

 

En patient uttryckte sin känsla som “...litar fullständigt på att jag kommer att bli 

omhändertagen på bästa sätt...”. En patient kände att om han behövt personalens hjälp 

hade det räckt med att vinka lite för att de skulle se honom. Flera kände tillit till att 

operationen skulle gå bra.  

Behovet av att bli sedd 

Då patienten känner sig vara i ett utanförskap är behovet av att bli sedd som störst. För 

att ändra denna känsla av utanförskap behöver patienten bli sedd och bekräftad, vilket 

gör att patienten inte känner sig orolig, ensam och maktlös under väntan. Patienternas 

väntan präglades av oro och tankar på vad som skulle ske vilket ofta yttrades i 

tankspriddhet. Hur väntan upplevdes påverkades av vad som fanns att fördriva tiden 

med i rummet. Brist på tidsfördriv kunde ge en svårare väntan och förstärka både 

patientens oro och ensamhetskänsla. Från sjukhusets sida finns bestämmelser som 

patienten måste följa och det gör att patienten kan känna att den inte får ha kontroll. 

Detta kunde göra att patienten inte tog egna initiativ under väntan på operation och 

endast de tidsfördriv i rummet som den presenterades för användes.  

 

Behovet av att bli sedd kan också tillfredsställas genom att patienten känner sig trygg. 

Behovet blir inte mindre då patienten är nöjd men det märks inte lika tydligt. Känslan 

av trygghet framträdde genom vad patienterna berömde i situationen. Tryggheten kom 

sig bland annat av en tillit till sjukhuset och personalen vilket förstärktes av ett gott 

omhändertagande. Tilliten speglades även av hur den omhändertagande miljön såg ut. 

När patienterna satt i en oklinisk miljö med inredning som uppskattades kunde det 

kännas hemtrevligt för patienterna och inge en känsla av trygghet. Denna miljö 

uppfattades av patienterna som omhändertagande och trygg. Ett omhändertagande 

väntrum kunde hjälpa patienterna att skingra tankarna genom olika tidsfördriv i miljön. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sjuksköterskan arbetar för en hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för 

hälsa (ICN 2012) vilket styrker ämnets relevans. En inledande litteraturgranskning av 

tidigare kunskap inom ämnet visade ett tunt material gällande vuxna i preoperativa 

väntrum. Det breda syftet täckte väl in det som önskade studeras i det preoperativa 

väntrummet. Det breda syftet gav ett brett resultat vilket var väntat och anses behövas 

för att fylla upp den stora kunskapsluckan inom ämnet. En nackdel i det breda 

materialet är att det framkom många olika företeelser kring syftet vilket gjorde det svårt 

att avgränsa resultatet. Det breda resultatet kan ses som en styrka då det öppnar upp för 

vidare forskning. Ett smalare syfte kan nu formuleras då den bredare bilden av ämnet är 

belyst. 
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Urvalet i studien var jämnt fördelat mellan män och kvinnor vilket eftersträvades, 

däremot hade en större åldersspridning än 27 år varit önskvärd. Av de operationer som 

informanterna genomgått var alla bukingrepp, men med olika allvarlighetsgrad vilket 

ger urvalet en större bredd. Studien bör kunna överföras på patientgrupper i liknande 

situationer, dock kan en begränsning finnas hos patientgruppen utomlands där en annan 

mentalitet och kultur finns kring social kontakt och väntan. 

 

Intervjuerna genomfördes senast två dagar efter att patienten satt i väntrummet, då det 

passade informanterna såväl som organisationen och intervjuarna bäst. Detta ses som en 

styrka då upplevelsen låg färskt i minnet hos informanterna. En nackdel med att 

intervjua så pass snart efter en operation var att några informanter fortfarande hade 

smärtproblematik vilket störde intervjuflödet. Smärta kan måla tankar negativa vilket 

skulle kunnat ha påverkat materialet, dock talade en intervju emot detta där informanten 

trots stark smärta var mycket positiv till rummet. För att minska risken att syftet skulle 

påverka informanternas upplevelse fick de inte veta att studien skulle handla om vänt-

rummet innan intervjun startade. När intervjuerna startade fick informanterna kort se en 

bild på väntrummet. Tanken med denna bild var att hjälpa dem att återkalla minnen från 

väntrummet till medvetandet. Detta kan både utgöra en styrka och en nackdel i studien. 

En nackdel kan vara att bilden påverkar minnet av väntrummet. Men något som tyder på 

att bilden inte påverkat resultatet på detta sätt är att tv:n beskrivs av samtliga 

informanter trots att den inte syns på bilden. Transkriberingen av intervjuerna är en 

viktig del i studien för att ett korrekt resultat ska kunna erhållas. Då transkriberingarna 

skedde snarast möjligt efter intervjutillfället av den som genomfört intervjun möjlig-

gjorde det en korrekt transkribering då patientens kroppsspråk fortfarande fanns färskt i 

minnet. 

 

Den ostrukturerade intervjumetoden ses som en styrka i studien då den möjliggjorde 

utforskandet av det breda syftet. Induktiv ansats passade bra för syftet då intervjuandet 

och analysen skedde förutsättningslöst (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 188). 

Den induktiva ansatsen är en fördel när förförståelse finns då förförståelsen inte får 

utrymme att påverka datainsamlingen. För att intervjuerna skulle kunna hållas endast 

utifrån patientens upplevelser problematiserades förförståelsen före datainsamlingen. 

Förförståelsen kan dock ha påverkat analysen, Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012, s. 199) menar att forskarnas delaktighet i analysarbetet och intervjuerna gör att 

resultatet inte kan ses som oberoende av dem. Då citaten var korta kodades de inte till 

ett ord, utan essensen i citaten abstraherades och citaten delades löpande in i olika 

kategorier. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 190) tar upp att en analysenhet 

ska vara hanterbar, inte för stor att hantera i analysarbetet men tillräckligt stor för att 

utgöra en helhet.  

 

Bredden på det insamlade materialet gjorde att resultatets tema Behovet av att bli sedd 

framträdde tydligare. De sex intervjuerna som utfördes gav ett rikt material och ett 

större råmaterial hade inte varit möjligt att hantera under den tid som var disponibel för 

studien. Av det material som erhölls kunde ett djup i det övergripande temat och 

domänerna ses. Kategorierna hade dock fått en fylligare grund där de kopplingar och 

samband som sågs mellan olika underkategorier (ex. Väntan och Tidsfördriv) hade 

kunnat styrkas av fler intervjuer. De 13 kategorier som framkom i analysen stod för sig 

själva men hade samband med varandra vilket gjorde att de strukturerades upp som 
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kategorier med underkategorier. Underkategoriseringen bidrog till en tydlighet i 

resultatet. För att ge större tillförlitlighet finns citat angivna där läsaren själv kan 

bedöma kategoriseringsarbetet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 198).  

Resultatdiskussion 

Väntan yttrades på många sätt. Vissa patienter påverkades av väntan och hade större 

tidsfokus än andra. En studie av Liu et al. (2015) visar att väntan blir lättare för patienter 

om de vet hur länge de behöver vänta. De patienter som fick information om varför 

operationen dröjde uppskattade det, i forskning av Jawaid et al. (2007) menade drygt 

hälften av patienterna att de skulle blivit lugnare av mer information före operationen. 

När väntrummet var tomt på övriga patienter kunde inte något kösystem uppfattas och 

av olika anledningar kunde personalen ibland inte ange väntetiden till operationen. 

Denna ovisshet påverkade vissa patienter negativt samtidigt som andra tyckte att väntan 

kändes lättare på sjukhuset än hemma. Ett snabbt och bra omhändertagande vid ankomst 

till sjukhuset uppskattades och kunde göra väntan lättare vilket tillsammans med fler 

fynd i resultatet visar vikten av att patienten är i fokus och blir sedd. 

 

Känslan av dåligt bemötande som en patient upplevde kunde skada patientens tilltro till 

organisationen och göra den orolig. Tillit stärks av ett gott omhändertagande där 

sjuksköterskan bemöter och tar emot patienten (Lindwall & von Post 2008, s. 90). Att 

uppleva sig vara viktig för personalen var något som patienterna värderade högt. De 

kände sig viktiga när sjuksköterskan gjorde något extra utöver det rutinmässiga. Till 

exempel när en filt hämtades eller av ett förslag om att titta på tv istället för ett 

händelselöst väntande. Lindwall och von Post (2008, s. 89) skriver att bemötande och 

omvårdnad får patienten att känna tillit genom att sjuksköterskan tar ansvar och bryr sig 

om patienten. Patienterna kände sig trygga av vetskapen om att sjuksköterskorna hela 

tiden såg dem genom glasrutan, dock fanns en upplevelse av att sjuksköterskorna inte 

möjliggjorde tillräckligt mycket kontakt med dem. För att uppfylla patienternas önskan 

om att bli sedda hade det kunnat räcka med korta meningsutbyten. Att få ett leende eller 

ett snällt ord från personalen kan enligt Asp (2002, s. 99) göra patienter lugna samt att 

de upplever att personalen intresserar sig för dem vilket inger en trygghetskänsla. 

 

Patienter accepterade ofta vad de erbjöds, de följde sjuksköterskans inrådan oberoende 

av vad de själva ville. En paternalistisk hållning hos personalen kunde anas vilket ibland 

uppfattades som positivt och ibland negativt. När personalen ledde patienten ut från 

förberedelserummet och tyckte att det var bättre för dem att sitta där ute uppskattades 

åtgärden. Men när personalen hänvisade patienten till att sitta och titta på tv kunde det i 

vissa fall uppfattas som en strategi för att kunna lämna patienten och rummet. 

Patienterna var ändå följsamma och sa eller gjorde inte något åt situationen. Känslan av 

att inte få ha kontroll verkade komma från en underlägsenhet då sjukhuset ställer krav 

på patienten och bestämmer hur saker skall ske vilket lämnar patienten i ett underläge. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 216) skriver om patienters upplevelse av maktlöshet då 

de är i underläge gentemot sjukvården redan från första kontakten, de är sjuka och 

beroende av sjukvården samt dess personal. Kallen et al. (2012) beskriver hur en patient 

som när han fick vänta länge på behandling upplevde att han inte kände sig respekterad 

eller satt i centrum. Samtidigt sade patienten ingenting om detta till personalen av rädsla 

för att förstöra relationen till dem han var beroende av. Detta ses även i resultatet som 
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visade att initiativlöshet och maktlöshet uppstår då patienten inte får ha kontroll över 

situationen. 

 

För en bra upplevelse av väntan var tidsfördriv en viktig del, i det studerade väntrummet 

utgjorde tv:n största delen av detta. De flesta patienterna tittade på tv:n trots att vissa 

uttryckligen tyckte att det var för mycket fokus på tv:n i rummet. Patienter får ta med 

egen lektyr, mobil och liknande för att fördriva tiden med, men de behöver uppmuntras 

mer av personal eller genom hemskickade informationsbrev om möjligheten. Sedan är 

det viktigt att det medhavda tidsfördrivet inte tas om hand direkt vid ankomst till 

operationsmottagningen. Det kan istället tas om hand precis innan operationen då 

väntan är över. En viktig del i att hantera initiativlösheten verkar vara att ge patienten 

tydliga möjligheter till olika tidsfördriv. Ges ett förslag accepteras det ofta oavsett om 

det är tillfredsställande eller inte för patienten. Någon patient tänkte att musik hade 

kunnat få tiden att gå. Musikens tidsfördrivande kraft har i forskning visats sänka oro 

(Lee, Henderson & Shum 2004; Cooke et al. 2005; Fenko & Loock 2014). Möjligheten 

att spela musik i väntrummets högtalare fanns men användes inte på grund av ett mindre 

tekniskt fel. En patient hade velat ha sin mobil för att lyssna på radio under väntan. Men 

den initiativlöshet som verkade finnas hos patienterna i väntrummet kan ha påverkat att 

patienten inte frågade efter sin mobil som fanns på expeditionen. 

 

Miljön i väntrummet uppskattades och upplevdes som genomtänkt och patient-

fokuserad. En känsla av att någon engagerat sig för patienternas skull fanns och många 

detaljer i rummet sågs som fina och ovanliga för ett sjukhusväntrum. Att vara i centrum 

och känna sig sedd framkom vara en viktig sak för patienterna i väntrummet. Wijk 

(2014, ss. 47-48) menar att patienters välbefinnande ökar och de får en känsla av att bli 

bekräftade eller sedda genom hur miljön är anpassad för deras behov och önskemål. 

Något mindre patientanpassat för preoperativ väntan var kaffemaskinen, de flesta 

patienterna noterade maskinen men fick inte ta del av den. Billger (2014, s. 147) skriver 

att vårdmiljöer behöver utformas som både arbetsplats och boendemiljö men i olika 

grad beroende på vilket rum det gäller. Det finns därför inte någon anledning för ett 

väntrum att vara kliniskt utformat då ingen aktiv behandling sker där. Många patienter 

upplevde att väntrummet var en otypisk sjukhusmiljö och att det kunde kännas som att 

vara hemma hos någon. Det var en positiv känsla att få komma bort från det sjuka under 

en stunds väntan. Det trygga och lugnande i upplevelsen av en anpassad miljö med 

hemkänsla styrks genom Wijks (2014, ss. 47-48) beskrivning av ökat välbefinnande 

genom miljön. Patienterna tyckte dock att tomheten i rummet var en negativ del av den 

okliniska upplevelsen vilken kunde ge känslor av ensamhet. 

 

Nilsson och Waldemarson tar upp hur sjukdom kan orsaka en traumatisk kris vilket 

vanligtvis ger ett behov av att få stöd av någon. Ett behov av social kontakt uppstår, av 

någon som kan lyssna och ge ett annat perspektiv på situationen (Nilsson & 

Waldemarson 2007, s. 105). Patienterna tycktes många gånger inte helt nöjda med 

tidsfördriven i rummet utan ville ha mänsklig kontakt under väntan. I en studie pratade 

nästan två tredjedelar av patienterna med någon om sin oro och rädsla (Mavridou et al. 

2012). Dahlberg och Segesten (2010, s. 92) skriver om hur ensamhet och känslan av att 

vara bortglömd eller utesluten kommer då patienten önskar gemenskap men upplever 

ensamhet. Många hade velat ha kontakt med någon att kunna prata med eller bara vara i 

samma rum som för att inte känna sig ensamma. Yilmaz et al. (2012) skriver att dåligt 



17 

 

socialt stöd är en riskfaktor för preoperativ oro. På liknande sätt visade resultatet hur oro 

kom av bristande socialt engagemang från personalen, en oro som ytterligare förstärktes 

av upplevelsen av att sitta i ett tomt och ensamt rum utan referens till väntetid eller 

kösystem. Det är personalens ansvar att skapa en god kontakt mellan sig och patienten, 

ett kyligt bemötande kan dränera patienten på energi (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

193). Patienterna tyckte det var konstigt att de var ensamma i väntrummet då 

sjukhusväntrum inte brukar vara tomma. Patienter kunde känna sig utelämnade och 

ensamma i väntrummet, och det framkom att rörelse och liv i rummet saknades. 

Forskning visar exempelvis att patienter uppskattar att se personalen ta hand om 

växterna i omgivningen (Park & Mattson 2009). Personalen behöver tydligare initiera 

kontakt med patienterna. För att potentiera kontakt skulle personalen kunna ha små 

uppgifter i väntrummet, som att pyssla om växterna, för att vara närvarande men också 

ge liv och rörelse till väntrummet. Nilsson och Waldemarson (2007, ss. 34-35) menar 

att inte bara aktiva handlingar ger ett budskap, lika stort budskap kan tolkas in i 

avsaknaden av handlingar. Något som också kan ge liv till väntrummet och som 

patienterna också efterfrågade var medpatienter. Fler patienter kan med fördel vistas i 

väntrummet samtidigt. Väntrummet skulle även kunna användas inför andra sjukhus-

besök som exempelvis undersökningar och behandlingar och inte bara inför operation. 

 

Forskning visar att majoriteten av de som ska sövas är oroliga (Mavridou et al. 2012). 

Resultatet visade att oron gav sig uttryck som nervositet och kunde ta upp större delen 

av patientens tankeverksamhet under tiden i väntrummet. Någon noterade inte att det 

fanns en medpatient i väntrummet förrän efter att ha suttit där ett tag vilket tyder på att 

patienten hade många tankar som hindrade perceptionen. Ångest förändrar hjärnans 

mönster och sätt att hantera situationen (Hanssen 2012, s. 123). Vissa patienter kunde 

inte ta till sig väntrummet eller de tidsfördriv som fanns då de var för stressade. Någon 

kunde inte ta in vad som sas på tv och någon annan kunde inte återge vad som fanns 

under tv:n. En fråga kan då vara varför det ska läggas resurser på att skapa ett 

väldesignat och patientcentrerat väntrum om patienter med oro inte tar till sig det. 

Svaret på detta är att det endast var vissa patienter, och i vissa stunder under väntan, 

som patienter inte tog till sig rummet. Andra patienter tyckte att de kunde släppa 

tankarna på operation för en stund då miljön i väntrummet presenterade något som inte 

kändes sjukhusaktigt. 

 

Flera patienter kunde känna ett lugn av att bara vara i rummet, de kunde skingra 

tankarna genom den omhändertagande miljön och den fina inredningen. Det sågs även i 

resultatet, att de patienter som uttryckligen sa att de inte tog in rummet, tog till sig det i 

större utsträckning än de själva trodde. En del av den omhändertagande miljön som 

patienterna upplevde var de uppvärmda filtarna de fick av sjuksköterskorna. Forskning 

av Wagner, Byrne och Kolcaba (2006) visar även att värmebehandling preoperativt i 

väntrummet ger en minskad ångest och ökad känsla av välmående. Redan Nightingale 

såg vikten av en balans i rumstemperatur för att främja patientens hälsa (Lobo 2011, ss. 

50-51). Patienterna uppskattade det gröna och växttapeten i rummet där miljön kändes 

lugnande och omhändertagande. Wijk (2014, s. 173) menar att blåa och gröna färger ger 

ett lugn och en ro. I Beukebooms, Langevelds och Tanja-Dijkstras (2012) studie 

framgår att växtförekomst i ett väntrum antingen i form av bilder eller verkliga växter 

har en lugnande effekt på patienter. Det kan delvis ha en korrelation till att patienternas 

tankar flyr någon annanstans. Upplevelsen av trädtapeten gjorde att patienter kunde gå 
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in i bilden samt väcka positiva känslor och minnen av tidigare erfarenheter. Asp (2002, 

ss. 96-97) beskriver hur delaktigheten i naturen innebär att sinnena engageras vilket ger 

ett lugn. Lyckliga eller harmoniska sinnesintryck kan ge patienter en känsla av full-

ständig närvaro samtidigt som det ger en känsla av frånvaro från situationens 

sammanhang (Asp 2002, s. 96). 

Slutsats 

Patienternas upplevelse av väntrummet visade hur de tänkte kring, kände i och 

uppfattade omgivningen i en utsatt situation samt hur miljön påverkade dem. De kunde 

känna sig oroliga, ensamma och utan kontroll när de satt och väntade på operationen. 

Patienterna kände sig maktlösa inför vårdens rutiner och accepterade sin upplevda plats 

i organisationen varför de slutade ta initiativ. Detta påvisar ett behov av att bli sedd av 

omgivningen. Behovet styrks även av patienternas positiva upplevelser där ett gott 

omhändertagande både genom miljön och av personalen ingav trygghet. Tidsfördriv i 

rummet uppskattades då de skingrade tankarna från oron de kände inför operationen. 

Hur tankarna skingras är individuellt och innefattas av såväl intryck från omgivning 

som social kontakt. Patienternas initiativlöshet i väntrummet gör att de behöver 

personalens engagemang för att kunna hantera sin oro. Genom en känsla av trygghet blir 

upplevelsen av väntrummet och väntan där positiv och patienterna känner sig sedda. 

Kliniska implikationer 

 Personalen behöver medvetandegöras om att det inte alltid märks på patienterna 

när de är initiativlösa och accepterar situationer för att vara till lags. 

 Patienterna behöver få olika alternativ till att fördriva tiden med då de oftast har 

svårt att ta initiativ till något själva 

 Personalen bör leda ut patienten och visa väntrummet innan patienten tillfrågas 

om var den vill vänta för att öka chansen att väntrummet med dess omhänder-

tagande miljö väljs. 

 Patienterna bör få tydliga instruktioner inför sjukhusbesöket om väntetiden och 

förslag på vad de kan och får ta med sig för att fördriva tiden med. 

 Patienter uppskattar och påverkas positivt av en omhändertagande miljö samt 

god omvårdnad i väntrummet där behovet av att bli sedd tillfredsställs. 

Vidare forskning 

Med kvantitativ forskning skulle det som framkommit i denna studie kunna undersökas 

djupare. Bland annat vore det intressant att ingående studera tidningar, värme, musik 

och tv. Vi tar undermedvetet in företeelser i omgivningen som påverkar välbefinnandet. 

Att ändra olika saker i väntrummet olika dagar skulle kunna belysa även sådana saker 

som inte belystes av informanterna i denna studie som exempelvis ljusets eller kruk-

växternas inverkan. 

 

Patienterna upplevde en frusenhet i väntrummet, men då det inte finns forskning kring 

detta vore det högst relevant att undersöka om frusenheten har något band till den pre-

operativa fastan eller oron. Det vore även intressant att forska vidare på hur frusenheten 

kan påverka patienter då studiens resultat visar att patienter blir mer lugna av att få en 

varm filt. 
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De patienter som valde att stanna kvar på förberedelserummen befaras vara än mer 

initiativlösa och kanske mer påverkade av oro än de som väljer att gå ut till väntrummet. 

Det är därför av vikt att studera även dem om det finns någon skillnad i upplevelsen av 

väntan. Personalens inverkan på patienters initiativlöshet bör studeras vidare då studiens 

resultat visar att de är den viktigaste delen i sammanhanget för patienterna. 

 

Det forskades inte på patienternas upplevelser av rummet innan det studerade vänt-

rummet renoverades. Det vore intressant att se hur upplevelserna hade skilt sig och 

därför önskvärt att se en studie på före- och efter renovering av något annat väntrum. 

När det undersökta väntrummet renoverades skedde även en omorganisering, då sängar-

na avvecklats i väntrummet får patienterna gå in till operationssalen istället för att rullas 

in. Patienternas upplevelse av att gå in skulle därför vara intressant att studera. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjumall: 
Berätta, hur upplevde du väntrummet? 

 

Hjälpfrågor: 

Hur kändes det? 

Vad tänkte du då? 

Hur menar du? 

Kan du förtydliga? 

Kan du berätta mer om …? 

 

Vad tänkte du på i väntrummet? 

Hur påverkade väntrummet dig? 

Hur kändes det i väntrummet? 

Hur tyckte du känslan var i väntrummet? 

Hur var atmosfären i väntrummet? 

 

Demografiska frågor:  

Operationstyp 

Ålder 

Kön 



24 

 

Bilaga 2 

Till verksamhetschefen: 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor, som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesi på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på magisternivå. Vi ansöker nu om godkännande av datainsamling från 

patienter angående operationsmottagningen. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka patienters upplevelse av väntrummet 

och hur de tycker väntrummet påverkar preoperativ oro. Bakgrunden är att oro påverkar 

anestesin bland annat genom ökade doser av analgetika och anestetika, oro påverkas av 

omgivning och intryck. En stor del av vad som kan ge intryck på patienterna 

preoperativt är hur väntrummet är utformat och hur sinnena stimuleras där på olika sätt. 

Eftersom få studier är gjorda på vuxna patienters upplevelser av väntrum på sjukhus, 

och då speciellt i samband med anestesi, finns det ett behov av att belysa detta område 

ytterligare. Vår ambition är att vårt examensarbete utöver att utvärdera ombyggnationen 

hos er också ska kunna användas när andra sjukhus och enheters väntrum byggs om. 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie av 8-10 patienter som har 

genomgått en operation, de ska vara minst 18 år och svensktalande. Vi ämnar använda 

en intervjumodell med semistrukturerade frågor och öppna svar. Intervjuerna kommer 

att utföras av undertecknade studenter under v 14-16, 2015. Intervjuerna hålls 

förslagsvis på avdelningen patienten lagts in på efter operationen när hen är tillräckligt 

pigg för en intervju. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant 

och därefter analyseras utifrån en kvalitativ ansats. De utvalda patienterna kommer få 

ett informationsblad där de kan välja att samtycka till deltagande i studien. De kan när 

som helst meddela att de avbryter deltagandet utan motivering. Alla uppgifter kommer 

att avidentifieras och ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Vi handleds i examensarbetet av 

Thomas Eriksson 

Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

E-post: xxxxx Tel. xxxx-xx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Markus Boberg E-post: xxxxx Tel. xxxx-xx xx xx 

Matilda Palenius E-post: xxxxx Tel. xxxx-xx xx xx 

 

Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att Markus Boberg och Matilda 

Palenius genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

_____________________  ______________________________ 

Datum, Stad   Underskrift och Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Till informanterna: 

 

 
 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor, som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesi (narkos) på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på magisternivå. Syftet med vårt examensarbete är att 

undersöka patienters upplevelser av väntrummet. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

förklaring, det kommer inte att påverka din vård. Intervjun spelas in, materialet kommer 

skrivas ut i text och avidentifieras så att ingenting går att härleda till dig som 

informatör. 

Studien kommer att publiceras via Högskolan i Borås digitala arkiv, BADA. 

 

 

Genom en underskrift nedan bekräftar du att du tagit del av denna information och vill 

medverka i vår intervjustudie. 

 

 

 

__________________________ ___________________________________ 

Datum, Stad   Underskrift och Namnförtydligande 

 

Får vi kontakta dig om något från intervjun skulle behöva förtydligas i efterhand?  

(Helt frivilligt) 

 

 

 JA □ NEJ □ ___________________________________ 

   Telefon / Email: 

 

Vi handleds i studien av 

Thomas Eriksson 

Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

E-post: xxxxx  Tel. xxxx-xx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar/ 

Markus Boberg E-post: xxxxx  Tel. xxxx-xx xx xx 

Matilda Palenius E-post: xxxxx Tel. xxxx-xx xx xx 


