
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjuksköterskeprogrammet

När väntan blir enda valet

Patienters erfarenheter av väntetiden inför
kirurgiskt ingrepp

Emilia Lif och Karolina Pihl

Omvårdnad

Halmstad 2017-04-28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När väntan blir enda valet 

Patienters erfarenheter av väntetiden inför 

kirurgiskt ingrepp 

 

Författare: Lif, Emilia 

 Pihl, Karolina 

  

 

 

 

Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15 hp 
Stad och datum  Halmstad 2017-04-28 

  



 

Titel När väntan blir enda valet 

Patienters erfarenheter av väntetiden inför kirurgiskt ingrepp 

Författare Emilia Lif och Karolina Pihl 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 

Handledare Åsa Krusebrant, universitetsadjunkt, fil. mag. i 

vårdpedagogik 

Examinator Kristina Ziegert, Professor i omvårdnad 

Tid VT 2017 

Sidantal 17 

Nyckelord Kirurgiskt ingrepp, Patienters erfarenhet, Väntan 

 

Sammanfattning 

Årligen sker över 1,5 miljoner operationer i Sverige och idag väntar många på 

operationen som ska genomföras. Inom vården är väntan inför ett kirurgiskt ingrepp 

något många patienter får uppleva och kölistan för operationer kan vara lång. 

Erfarenheterna av väntan på ett kirurgiskt ingrepp och strategierna för att hantera 

väntan skiljer sig mellan individer. Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters 

erfarenheter av väntan på kirurgiskt ingrepp som resulterade i nio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultatet påvisar att patienters erfarenheter av väntetiden och 

vänteprocessen inför kirurgiskt ingrepp genererade både positiva och negativa 

känslor. Artiklarnas underkategorier skapade huvudkategorierna som var att leva i 

standby och känsla av hopp. De negativa känslorna som upplevdes var bland annat 

frustration och smärta. De positiva erfarenheterna av väntan var bland annat stöd och 

bättre hälsa. För att hantera väntan användes olika strategier där stöd var ett 

återkommande och viktigt begrepp. Patienterna letade efter stöd i form av information 

och närhet från både anhöriga och vårdpersonal. Mer forskning kring patienters 

erfarenheter av väntan inför kirurgiskt ingrepp är önskvärt där information och 

kommunikation spelar en central roll i omvårdnadsarbetet. 
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Abstract 

There are performed 1,5 million operations on a yearly basis in Sweden and still today 

are a lot of people waiting for their scheduled surgery. Waiting for surgery is 

something many patients will be experiencing and waitinglists for surgery can be 

long. The experience of waiting for surgery and strategies for manage the waiting 

time was different between the individuals. The aim of the study is to describe 

patients’ experience of waiting for surgery. The study was conducted by reviewing 

nine qualitative research articles. The results demonstrates patients' experience of 

waiting and the waiting process before surgery generated both positive and negative 

feelings. Articles subcategories created the main categories that were living in standby 

and sense of hope. Some of the negative feelings that were experienced were 

frustration and pain. The positive experience of waiting included support and health. 

To manage the wait, different stratergies were used and supporting was important. 

Patients were looking for support in terms of information from both families and 

healthcare professionals. Wait is a concept that with more research could provide a 

more clear picture of what waiting is and what it means for the patients who are in the 

middle of the waiting process for a surgical procedure. 
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Inledning 

År 2015 genomfördes över 1,9 miljoner operationer i Sverige (SOU, 2015) där 

väntan, beroende på operation som ska genomföras, kan bli lång. Väntan inom 

sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen, där patienter ska erbjudas 

vårdgaranti. Detta ska ge en försäkran om att den enskilde inom tidsramen för 

vårdgarantin ska få kontakt med vården (SFS, 1982:763). Om inte målet kan 

uppfyllas inom tidsramen skall patienten utan extra kostnad få vård hos annan 

vårdgivare enligt patientlagen (SFS: 2014:821). 

Enligt SKL:s statistiska översikt över väntande på operation under januari månad 

2017 påvisades att måluppfyllelsen för vårdgarantin endast var uppnådd till 74% där 

patienter fick kontakt med vården samt beslut om operation och eller åtgärd i 

specialistsjukvården inom eller kortare än 90 dagar. Väntan över vårdgarantins 

gränser uppgick till 25,9%, där patienter fick vänta längre än 90 dagar på beslut om 

åtgärd eller operation (SKL, 2017). 

Inom hälso- och sjukvården sker väntan dagligen. Väntan är en form av tid och 

begreppet är kopplat till människans levnad, som bland annat kan mätas från födelse 

till bortgång. Tid är en individuell upplevelse för människan och ger en subjektiv bild. 

Tid som vänta kan upplevas god i form av förväntan och ses som möjlighet till 

obunden tid och frihet. Väntan kan även ses negativ som upplevs som ett hinder i den 

fria tiden (Nurminen, 2009). 

 

Bakgrund 

Begreppet vänta syftar på att avvakta och invänta på ett overksamt sätt 

(Nationalencyklopedin, 2017). Etnologen Beckman (2009) har fördjupat sig i den 

alldagliga väntans dimensioner. En stor del av våra liv går åt till att vänta. Vi väntar 

på sommaren, på posten, i telefonköer och vi väntar på att inplanerade händelser ska 

ske. Den alldagliga väntan kan handla om att koncentrera tiden, vilket betyder att göra 

det som måste göras för att sedan kunna göra det man vill. Här kopplas väntan till 

stress. I denna stress uppstår det ibland mellanrum, till exempel i bussköer eller 

väntrum. Denna påtvingade väntan kan vara produktiv och terapeutisk. Vid väntan på 

grund av förseningar i det vardagliga uppstår känslor av frustration. 

Den alldagliga väntan kan ses som ett existentiellt fenomen där det skapas ett 

subjektivt rum. Väntan är en rörelse mellan två punkter och det kan vara en 

förändring från ett tillstånd till ett annat. Det kan också uttryckas som en väntan på att 

livet ska börja på riktigt. Väntan förknippas ofta med stress vilket är logiskt då väntan 
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är förenad med tiden. Att vänta tillför både positiva och negativa känslor beroende på 

vem som tillfrågas och vad väntans betydelse innebär för individen (Beckman, 2009).  

Väntan upplevs mindre tråkig om det finns sysslor att underhålla sig med, information 

att läsa eller bilder att titta på. Väntan är till exempel mindre smärtsamt när svar söks i 

en bok än om datorn söker upp svaret. Detta kopplas till att vid manuell sökning, i en 

bok, är det personen själv som är aktiv i sökandet medan vid sökning i en dator som 

redan har svaret tvingar fram en form av passivitet hos den som söker och 

provokation om det inte sker snabbt och enkelt (Beckman, 2009). 

Innebörden av vänta är en avsaknad av att leva i nuet. Motsatsen till att vänta upplevs 

när individen är inne i ett så kallat flow där tiden inte uppfattas. Detta flow 

manifesterar när människan är inne i ett här-och-nu tankesätt. Då saknas 

tidsuppfattningen helt och väntan existerar inte (Beckman, 2009). 

Vårdandets väntan 

Forskning inom omvårdnadens kontext påvisar att vänta är något som förknippas med 

irritation och frustration, där väntetiden oftast är det svåraste för patienten att hantera 

vilket därigenom skapar ett lidande (Carr, Teucher, Mann, & Casson, 2009). Väntan 

kan även ha en positiv och produktiv betydelse för personer där varken klockan eller 

kalendern är viktig. Det är ens egna liv som spelar större roll, där personen sätter sig 

själv i fokus istället för att bistå andra (Rasmussen, D. M., & Elverdam, B, 2007). 

Sjuksköterskor ansvarar för att diagnosticera aktuella eller potentiella mänskliga 

reaktioner på hälsotillstånd, vilket innefattar att också vara uppmärksam på lidande. 

Aspekter av människors hälsa kan vara fysiologisk och psykisk och existentiell. Målet 

med omvårdnad är hälsa (NANDA, 2015). Omvårdnadsforskaren Nurminen (2009) 

menar att hälsa kan ses som en ständig rörelse i vardagen som är mångdimensionell. 

Hälsa är i enhetlighet med livet, den är subjektiv för patienten. Vidare är hälsa 

föränderlig med tid och rum. Wärnå-Furu (2012) har kopplat hälsa till livskvalitet 

som en subjektiv del i välbefinnandet. Helhetens betydelse betonas för hälsan. 

Andlighet och helande har betydelse för upplevelsen utav hälsa, sjukdom och lidande. 

Hälsa hör ihop med meningen med livet, men vid avsaknad av meningen i livet har 

hälsan ingen betydelse. Om synen på hälsa förändras och människan blir mer 

medveten om sina inre hälsoresurser som påverkar individens hälsa ökar möjligheten 

till att leva ett meningsfullt liv. 

Ericsson (1994) skriver att hälsa är förenligt med uthärdligt lidande. Lidandet 

beskrivs vidare av Nurminen (2009) som en subjektiv upplevelse för människan, den 

kan ses i förhållandet mellan livssituation och hälsa. Det sker genom en ständig 

rörelse som uttrycks i känslor och upplevelse av livskraft. Vidare menar Arman & 
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Rehnsfeldt (2011) att lidandet är en naturlig del av livet som uppstår när människan 

uppfattar något som hotar det existentiella. Lidandets kamp för lindring, förnyelser 

och sökande skapar en strävan mot att återställa helheten. Detta lidande behöver 

människan för att hitta en kraftkälla som gör att människan kommer i kontakt med sig 

själv och andra. 

Vårdande beskrivs som en vilja att lindra en patients lidande och ett värnande om en 

annan människas lidande (Söderlund, 2012). Lindring av lidandet är ett naturligt 

förlopp (Arman & Rehnsfeldt, 2011) och vårdandet ses som en samvaro med den 

andre där det goda vårdandet tar plats. Vårdandets kärna och mål är att hjälpa en 

människa bli hel igen (Söderlund, 2012). Vårdandets värld formas av samarbete och 

ansvar från sjuksköterskan och patienten. Det utgår ifrån att bemöta patienten som 

den unika människa den är. Sjuksköterskan bekräftar patientens lidande som känner 

sig trodd och blir tagen på allvar. Detta gör att patienten känner tillit och förtroende 

för vården samt framtidstro och hopp om att allt blir bra igen även om det kan ta tid 

(Söderlund, 2012).  

Nurminen (2009) har i ett avhandlingsarbete fördjupat kunskapen om tid i en 

vårdande kontext. Vårdtid relateras till patientens varande i vården som en konkret 

uträkning efter klockslag eller kalender. Historiskt sett har vårdtidsbegreppet 

genomgått en förändring i betydelse. Tidigare har begreppet syftat på långvariga 

vårdtider som försatt patienten i tidens tomrum. I dagens mening innebär begreppet 

effektiv vård och snabbt tempo med korta vårdperioder. Tid som tidpunkt beskriver 

klockslag då vårdaktiviteter sker enligt schema. Vårdande tid däremot, beskriver 

rörelsen mellan hälsa och lidande. Detta förklaras som en förändring i tillvaron och 

den vardagliga existensen som sker när människan kliver in i vårdandets värld. 

Människan blir sårbar och livet får en ny innebörd. Vårdande tid inom vården 

relateras till vårdsituationer som bildar en rörelse framåt. Vårdandets tidsresurser i 

förhållande till vårdbehovet betonas inom vårdprofessionen. Patienters berättelser och 

upplevelser av tiden i vården utger en förståelse för den vårdande tiden (Nurminen, 

2009). 

Kirurgi 

Kirurgi härstammar från grekiskan cheiros ergon som betyder hand och arbete 

(Hæger, 1988). Det är en medicinsk metod där behandling och diagnostisering av 

sjukliga tillstånd och skador definieras (Nationalencyklopedin, 2017). Kirurgi 

innefattar skador och sjukdomar i bukhålans organ, i bröst, hud och underhud samt 

endokrina körtlar på hals och i bukhålan. Behandling sker på patienter i alla åldrar 

som kan tänkas behövas genomgå ett kirurgiskt ingrepp där färdigheter inom 

operationsteknik är centrala (Socialstyrelsen, u.å).  
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Elektiva operationer benämns som en planerad åtgärd som bestämts i förväg, det vill 

säga inte akuta operationer (Nationalencyklopedin, 2017). Under 2015 var enligt 

SPOR, Svenskt perioperativt register, 72% av alla operationer på allmänna sjukhus i 

Sverige inplanerade. Resterande operationer var akuta (SPOR, 2015). 

Akuta operationer klassas in i fyra kategorier; genast, inom två, sex eller 24 timmar, 

där det medicinska tillståndet avgör. Enligt SPOR har vården inte hållit tidsramen för 

40% av de som skulle opererats inom två timmar. Därtill var det 36% av de som 

skulle opereras inom sex timmar som fick vänta längre (SPOR, 2015). För att 

förebygga lång väntan ska patienter enligt nationella vårdgarantins tidsgränser få 

kontakt med primärvården, via telefon eller besök, redan samma dag. Bedömer 

vårdpersonal att en läkare behöver träffa patienten ska en tid fås inom högst sju dagar. 

Om vårdtillfället är inom specialiserat område ska en remiss till den planerade 

specialistavdelningen tillhandahållas inom 90 dagar. Behövs behandling och/eller 

operation ska beslut om det fås inom ytterligare 90 dagar. Kan inte vårdgarantin 

uppnås inom tidsramen ska patienten informeras och erbjudas likvärdig vård på annan 

ort eller region utan merkostnad (SKL, 2015). 

 

Problemformulering 

I Sverige utförs många patienter kirurgiska ingrepp årligen. Väntelistan över 

operationer kan vara långa vilket medför att många patienter får vänta länge. Därför 

är det viktigt med en ökad förståelse hos sjuksköterskan för patienters erfarenhet av 

väntetiden inför kirurgiskt ingrepp.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av väntetiden inför kirurgiskt ingrepp. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 

(2016) där urvalsmaterialer byggs på syftet och strävar efter att belysa det aktuella 

kunskapsämnet. Processen har följt de sex stegen enligt Forsberg och Wengström 

(2016).  Artiklarna granskades enligt Carlsson & Eimans, (2003) granskningsmall för 

kvalitativa studier. Databaser som användes var Cinahl, PubMed och Medline. 
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Sökning gjordes även i databaserna PsychINFO och Cochrane utan resultat relaterat 

till vårt syfte och problemformulering.  

 

Datainsamling  

I det första steget skapades ett syfte för litteraturstudien. Därefter genomfördes 

sökningar i flera databaser för att få en bild över utbudet av artiklar som motsvarade 

syftet. Databasen Cinahl inriktar sig främst på omvårdnadsforskning. PubMed och 

Medline är breda databaser som innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin, 

odontologi och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökorden som valdes relevanta för syftet var: Waiting, wait, waiting list, time, patient, 

experience, patients experience, surgery, replacement surgery och transplant se 

(Tabell 2, Bilaga A). Sökorden time, transplant och replacement surgery valdes för att 

bredda utbudet av artiklar kring väntan på operation. De valda orden användes både 

som fritext och ämnesord samt med trunkering (*) på wait, waiting list och transplant. 

Inklusionskriterierna som användes i databaserna hade en tidsgräns för åren 2004-

2016, artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, artiklarna skulle vara 

peer-reviewed samt att studierna skulle rikta in sig på vuxna som väntar på operation. 

Artiklarna gällande barn som väntade på operation, patienters upplevelser efter 

operation samt artiklar på annat språk än inklusionskriterierna valdes bort (Tabell 3, 

bilaga B). Sökorden nurse och nursing valdes bort då orden är inriktade på 

omvårdnad. Syftet var att fördjupa kunskapen inom väntan inför operation. Sökorden 

nursing och nurse gjorde att resultatartiklarna föll bort och inriktningen på arbetet 

blev annat.  

För datainsamlingen användes sökorden kombinerat med fritextsökning tillsammans 

med de booleska operatorerna så som AND, OR och NOT. Trunkering har använts för 

att få en bredare sökning där en asterisk har sats i början eller slutet av ett ord. MeSH 

termer användes vid sökning i Medline då detta är ämnesorden i databasen. 

 

Artikelsökning i Cinahl 

Artikelsökningen inleddes i databasen Cinahl med sökorden; Waiting lists AND 

Transplant*ation AND Patient experience som gav totalt 13 träffar. Samtliga rubriker 

lästes varav sex abstracts lästes igenom. Av dessa sex artiklar valdes fyra ut för vidare 

granskning vilket resulterades i tre resultatartiklar. Andra sökningen gjordes med 

sökorden: Transplant AND Wait* AND Experience AND Surgery vilket gav totalt 24 

träffar. Samtliga rubriker lästes, vilket ledde till tio artiklar av relevans. Dessa lästes 



 

7 

 

noga igenom och fyra av dessa granskades i sin helhet. Av dessa fyra valdes en ut till 

resultatartikel. Den tredje sökningen gjordes med sökorden Patient AND Surgery 

AND Experience AND Wait* AND Waiting list och resulterade i totalt 59 träffar. 

Alla rubriker lästes vilket ledde till tio artiklar av relevans. Dessa granskades och 

ledde till tre artiklar som granskades i sin helhet. Det resulterade i en resultatartikel. 

Den fjärde sökningen gjordes med sökorden: Patient experience AND Wait* AND 

Surgery och gav 64 träffar. Samtliga rubriker lästes vilket ledde till tio abstracts 

lästes. Fyra artiklar valdes ut för överblicksgranskning och en artikel helhets 

granskades och valdes ut till resultatartikel. De artiklar som valdes bort motsvarade 

inte studiens syfte eller uppfyllde inte inklusionskriterierna. Dessa tre sökningar gav 

två dubbletter. 

Artikelsökning i PubMed 

Artikelsökningen fortskred i databasen PubMed med sökorden: Patient AND Wait 

AND Experience AND Surgery AND Waiting lists som gav 65 träffar. Alla rubriker 

lästes vilket ledde till 15 lästa abstracts. Dessa granskades och ledde till sex stycken 

artiklar som granskades i sin helhet varav en artikel valdes ut till resultatartikel. De 

artiklar som valdes bort motsvarade inte studiens syfte eller uppfyllde inte 

inklusionskriterierna. Sökningen jämfördes med träffresultatet i Cinahl som påvisade 

totalt två dubbletter (Tabell 3, Bilaga B). 

Artikelsökning i Medline 

På grund av att sökningarna inte gav fler användbara träffar i Cinahl och PubMed 

gjordes även en sökning i Medline med MeSH-termer på samtliga sökord. Första 

sökningen gjordes med sökorden: Surgery AND Time AND Waiting lists AND 

Patients experience som gav 1066 träffar. För att få ett snävare resultat på antalet 

träffar gjordes en ny sökning med mer specificerade sökord. Sökorden var: 

Replacement surgery AND Time AND Waiting lists AND Patients experience som 

gav 44 träffar. Alla rubriker lästes igenom vilket ledde till 12 lästa abstracts. Dessa 

överblicksgranskade. Fyra av dessa granskades i sin helhet och resulterade i en artikel 

som valdes ut till resultatartikel. (Tabell 3, Bilaga B). De artiklar som valdes bort 

motsvarade inte studiens syfte eller uppfyllde inte inklusionskriterierna. 

Sammanfattning av artikelsökning 

Artikelsökningen resulterade i totalt 269 träffar vars samtliga rubriker lästes. Detta 

ledde till att 63 abstracts lästes. 25 artiklar lästes noggrant och överblicksgranskades. 

Totalt resulterade sökningarna i nio kvalitativa resultatartiklar som granskades i sin 

helhet och motsvarar studiens syfte.  
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Databearbetning 

Alla artiklar som valdes till resultatet granskades enligt kvalitativ bedömningsmall 

(Carlsson och Eimans, 2003) där samtliga resultatartiklar graderades utifrån av 

kvalitén på artiklarna. Grad I motsvarar hög vetenskaplig kvalité, grad II motsvarar 

medelhög vetenskaplig kvalité och grad III uppfyller låg vetenskaplig kvalité. Totalt 

var åtta artiklar av grad I och en artikel av grad II. Resultatartiklarna belyser 

erfarenheter av väntetiden på kirurgiskt ingrepp och redovisas i Bilaga C. 

Dataanalysen utgår från en databearbetning som startades med att skapa en översikt 

på varje artikel, se Bilaga C. Alla artiklar lästes noggrant igenom flera gånger. 

Meningsbärande sekvenser underströks och sorterades i kategorier. Artiklarna 

diskuterades gemensamt för att fördjupa kategoriernas innehåll enligt Forsberg & 

Wengström (2016). Relevans för studiens syfte kontrollerades på nytt. Efter en 

fördjupad diskussion formulerades två huvudkategorier och fyra underkategorier, se 

tabell 1. 
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Tabell 1: Artiklarnas representativitet i kategorierna av Att leva i standby samt hopp 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

FN:s konvention för mänskliga rättigheter beskriver att alla människor har ett lika 

värde och samma rättigheter (Regeringskansliet, 2011). Enlig lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) beskrivs vikten av att skydda 

individen och respektera människovärdet vid forskning och gäller inom Sveriges 

gränser. Helsingforsdeklarationen nämner att forskningen ska följa landets etiska 

riktlinjer. Deltagarna ska vara välinformerade och deltagandet ska vara frivilligt 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Varje forskningsprojekt ska söka etiskt tillstånd vid 

en lokal eller regional etisk kommitté innan studien påbörjas. Utav totalt nio 

resultatartiklar erhåller samtliga ett godkännande av den etiska nämnden i respektive 

land (Forsberg & Wengström, 2016). Personuppgiftlagen, PUL, har som syfte att 

 Frustration Smärta Strategier Stöd 

Brown, Sorrell, McClaren & 

Creswell, (2006) 

X X  X 

Carr, Teucher, & Casson, (2014) X X X  

Hye, Hyun, Sung & Sik, (2016). X X  X 

Ivarsson, Larsson & Sjöberg, (2004) X X  X 

Johnson, Horwood & Gooberman-

Hill, (2014) 

X X   

Sjöling, Ågren, Olofsson, Hellzén & 

Asplund (2005) 

X X  X 

Svensson, Nilsson & Svantesson 

(2016) 

X  X  

Torunn & Nåden, (2008) X  X X 

Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 

(2015) 

X X X X 

Att leva i standby Hopp 
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I väntan på kirurgi

Att leva i standby

Frustration

Smärta

Hopp

Strategier

Stöd

skydda den personliga integriteten mot kränkningar vid behandling av 

personuppgifter (SFS 1998:204). Alla deltagare gav sitt samtycke i samband med 

medverkan i studierna. Litteraturstudien anses vara av nytta då en ökad förståelse 

uppnås av patienters erfarenheter av väntetiden inför kirurgiskt ingrepp.  

 

Resultat 

Erfarenheter av väntetiden på operation kan sammanfattas som att leva i standby och 

känsla av hopp. I standby identifierades frustration och smärta. Patienterna upplevde 

frustration i form av trötthet och att vara i ständig beredskap. Frustrationen ingav även 

känslor av maktlöshet och som skapade misstro för kösystemet. Vid smärta stärktes 

även känslor av meningslöshet som ledde till isolering och maktlöshet. I känsla av 

hopp fann patienterna olika strategier för hanteringen utav väntan. Patienterna 

relaterade till det stöd från vårdpersonal och anhöriga som upplevdes som en trygghet 

och glädje. Artiklarnas översikt över resultatet se figur 1 nedan.  

 

 

  

   

 

 

 

Figur 1: Översikt över resultatet 

 

Att leva i standby 

Frustration 

Väntetiden inför operation beskrevs som frustrerande, tröttsam och stressande för 

patienterna (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin, 2015). I väntan började de se sitt 
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egna liv ur ett annat perspektiv, och upplevde att livet befann sig i ett slags vänteläge 

(Brown, Sorell, McClaren & Creswell, 2006).  

Väntan på samtalet för när operationen skulle ske skapade frustration och psykisk 

samt fysisk påfrestning (Yngman-Uhlin et al., 2015). Ju längre patienterna fick vänta 

desto mer frustration och ilska upplevde patienterna (Hye, Hyun, Sung & Sik, 2016). 

Patienterna upplevde att livet blev fastbundet till väntan vilket medförde att de kände 

sig uppgivna i det vardagliga livet. Att leva i standby utan vetskap för när operationen 

kunde genomföras upplevdes begränsande (Hye et. al., 2016). En del patienter ville ge 

upp under vänteprocessen, då livet inte längre kändes värt att leva (Sjöling, Ågren, 

Olofsson, Hellzén & Asplund, 2005).  

Patienternas känslor av väntetiden beskrevs som en frustrerande berg-och-dalbana där 

rädslan för att missa samtalet gjorde att patienterna inte kunde planera sin vardag och 

framtid till fullo (Brown et al., 2006; Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). De 

upplevde ständigt ett behov av att vara förberedda och ha dygnet-runt beredskap då 

samtalet om operationstid kunde komma när som. Beredskapen hos patienterna 

innefattade att alltid ha telefonen laddad och nära till hands, ha en väska packad och 

den fysiska formen skulle vara på topp (Yngman-Uhlin et al., 2015). Osäkerheten för 

när samtalet om operationstiden skulle komma ansågs vara begränsande och 

patienterna kände en viss maktlöshet över situationen. Denna osäkerhet beskrevs som 

uttråkande och frustrerande (Sjöling et al., 2005). Patienter som fått en approximativ 

tid för operation och som sedan inte blivit opererade inom tidsgränsen kände irritation 

(Sjöling et al., 2005) och upplevde sig även vara besvikna samt bortglömda (Brown et 

al., 2006). Patienter som inte blivit uppringda började misstro kösystemets funktion, 

om andra patienter fick gå före eller om kösystemet var så rättvist och ärligt som 

utlovats (Hye et al., 2016).  

 

Smärta 

Vid smärta inför knä-, höft- samt axeloperationer blev upplevelsen av väntan på 

kirurgiskt ingrepp mer märkbar (Carr, Teucher & Casson, 2014). Smärtupplevelsen 

begränsade de vardagliga livet vilket bidrog till känslor av stress och frustration. 

Patienterna beskrev att smärtan upplevdes värst om nätterna då smärtlindringen inte 

intogs lika frekvent som dagtid. Detta resulterade i en förändrad dygnsrytm där 

patienterna var vakna på nätterna och de sov korta perioder under dagen (Johnson, 

Horwood & Gooberman-Hill, 2014; Svensson et al., 2016). Bristen på energi påminde 

ständigt patienterna i vardagen då vardagssysslor såsom inköp, städning och sociala 

aktiviteter krävde all kvarvarande energi. Under vänteperioden utvecklade en del 

patienter även depression till följd av orkeslösheten (Torunn et al., 2008). 
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Patienter som fått smärtan behandlad och kunde fortsätta arbeta samt utöva sina 

fritidsaktiviteter under vänteperioden skapade en acceptans av att vänta på 

operationen. För de som inte kunde fortsätta arbeta eller aktivera sig blev väntan lång. 

Väntan beskrevs som ett negativt avbrott i livet som påverkade självkänslan och ledde 

till avsaknad utav meningsfullhet. Avsaknad av meningsfullhet i väntan gjorde att 

patienternas roller i vardagen begränsades och kändes otrygga (Carr et al., 2014). 

Detta resulterade i att några patienter inte kände igen sig själva och livet upplevdes 

kaotiskt (Sjöling et al., 2005). 

 

Hopp 

Strategier 

Patienterna hade olika strategier för att hantera väntan (Torunn & Nåden, 2008). 

Många kände en osäkerhet och oro medan andra upplevde det som något de kunde 

rikta fokus på (Yngman-Uhlin et al., 2015). Vänteprocessen medförde att många 

kände behovet av att aktivera sig och rikta fokus ifrån operationen till livet efter 

operationen, vilket skapade ett lugn och en tillfredställelse hos patienterna (Yngman-

Uhlin et al., 2015; Svensson et al., 2016). Några patienter upplevde svårigheter med 

att motivera sig till aktivitet, men när de uppmuntrade sig själva försvann känslan av 

isolation och fokus på överlevnad kom tillbaka. Betydelsefullt för patienterna var att 

tänka positivt på livet, vilket gjorde att väntan kändes mindre påfrestande (Sjöling et 

al., 2005) och minskade oron och ångesten (Ivarsson, Larsson & Sjöberg 2008). 

Genom att planera och göra schema för dagarna blev upplevelsen av väntan mindre 

märkbar (Hye et al., 2016). 

 

Stöd 

Under vänteprocessen var information och stöd en viktig del som en strategi 

(Yngman-Uhlin et al., 2015) där väntan inte upplevdes lika påfrestande vid en god 

kontakt med vården (Sjöling et al., 2005). Många patienter fann stöd och styrka hos 

anhöriga, vänner, religionen (Torunn et al., 2008) och i sin egen livsfilosofi (Ivarsson 

et al., 2004). Informationen till patienter som skulle skrivas in på väntelistan ansågs 

vara tillfredställande, dock kände många fortfarande en oro eller osäkerhet inför 

operationen (Brown et al., 2006). När kommunikationen var bristande under 

vänteprocessen upplevde en del patienter sig dåligt förberedda för operation, vilket 

resulterade i en ökad osäkerhet inför operationen och trovärdigheten för 

vårdpersonalen påverkades negativt. Patienterna uttryckte då en känsla av ovärdighet 
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och upplevde sig missuppfattade i kommunikationen inför och kring det kirurgiska 

ingreppet (Ivarsson et al., 2004). 

En god relation där patienterna kände sig bekräftade av hälso- och sjukvårdspersonal 

underlättade vänteperioden (Sjöling et al., 2005) och stödet från vårdpersonalen och 

anhöriga ledde till hopp, förväntan och ett lugn (Brown et al., 2016). Anhöriga och 

vårdpersonal som upplevdes som goda lyssnare var mycket värdefullt för patienterna 

och det skapade både tillit och förtroende (Ivarsson et al., 2004; Svensson et al., 

2016).  

Genom återkopplande samtal med vårdpersonalen minskade stressen och oron över 

operationen (Yngman-Uhlin et al., 2015) och detta gav hopp och ett lugn hos 

patienterna och sågs som något positivt (Brown et al., 2006). Hoppet hjälpte 

patienterna att bibehålla sin hälsa och få mer kontroll över de negativa känslorna 

(Svensson et al., 2016) och vänteprocessen blev därmed hanterbar och upplevelsen av 

tid mindre märkbar (Brown et al., 2006; Svensson et al., 2016).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har följt metod enligt Forsberg och Wengström (2016) för att 

säkerställa systematiskt tillvägagångssätt. Datainsamling gjordes först i databaserna 

Cinahl, PubMed och Medline för att fånga omvårdnadsvetenskapliga artiklar. För att 

öka tillförlitligheten och eftersom erfarenheter av väntetiden kan vara av intresse 

utanför omvårdnad gjordes en sökning i databaserna PsychInfo och Cochrane för att 

bredda sökningen, dock tillförde detta inte någon ytterligare artikel. Sökorden som 

valdes översattes fritt från svenska till engelska vilket kan ha påverkat sökresultatet 

och relevanta artiklar kan ha fallits bort. 

Det är en fördel att söka i flera databaser då de täcker större område och chansen för 

att hitta relevanta resultatartiklar ökar (Östlundh, 2006). De använda databaserna 

innehåller och är inriktade på omvårdnadsforskning. Sökorden valdes ut för att få en 

så bred utgångspunkt som möjligt och de kunde tydligt härledas till litteraturstudiens 

syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna för samtliga sökningar var 

att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara publicerade mellan 

åren 2004 - 2016, studier gjorde på vuxna samt vara peer-reviewed. 

Inklusionskriterier ökar trovärdigheten för studien då resultatartiklarna specificeras 

och avgränsar litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016). 
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När resultatartiklarna var utvalda delades arbete upp där kvalitetsgranskningen enligt 

Eiman och Carlsson (2003) tillämpades. Båda läste igenom alla artiklar för att få en 

förståelse för innehållet. Efter granskning jämfördes och diskuterades resultatet för 

granskningen vilket stärker reliabiliteten (Henricson, 2012).  Samtliga vetenskapliga 

artiklar var av kvalitativ design där åtta artiklar motsvarade hög vetenskaplig kvalité, 

grad I och en artikel uppnådde medelhög vetenskaplig kvalité, grad II. Arbetet har 

kontinuerligt korrekturläst av både handledaren och kurskamrater som har gett 

konstruktiv och användbar kritik och som enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008) hävdar ger en ökad trovärdighet. 

Studien inriktas inte på en specifik operation då syftet var att få en helhetsbild av 

patienters erfarenheter av väntetiden på kirurgiskt ingrepp. Alla artiklar i resultatet har 

kvalitativ ansats vilket ökar pålitligheten i studien (Henricson, 2012). Samtliga 

resultatartiklar hade fått godkännande av den etiska kommittén i respektive land, 

vilket ökar tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2016). Resultatartiklarna visar 

på likheter i patienters erfarenheter av väntetiden på kirurgiskt ingrepp trots den 

geografiska bredden vilket kan ha påverka trovärdigheten och överförbarheten i 

studien (Henricson, 2012).  

 

Resultatdiskussion  

Patienters erfarenheter av väntetiden inför kirurgiskt ingrepp kan summeras på två 

sätt, att leva i standby och känsla av hopp. Väntetiden kan generera blandade känslor 

Brown et al., (2006); Svensson et al., (2016), beskrev känslorna kring väntetiden som 

en berg-och-dalbana, där patienterna liknar väntetiden med en ständig beredskap och 

begränsad livsstil. Detta kan jämföras med Carr et al., (2014) som beskriver att 

upplevelserna av väntan på kirurgiskt ingrepp beskrivs som en långsam och utdragen 

process. Känslorna kan liknas med Beckman (2009) som beskriver att väntan tillför 

både positiva och negativa känslor beroende på vem som tillfrågas och dess innebörd 

för individen.  

I resultatet framkom det att många patienter upplevde livet som fastbundet och 

begränsat (Hye et al., 2016) där väntan på samtalet skapade frustration och en fysisk 

samt psykisk påfrestning (Yngman et al., 2015). Resultatet överensstämmer med 

annan forskning inom samma område av Hilkhuysen, Oudhoff, Rietberg, van der Wal 

& Timmermans (2005) som också kom fram till att patienter kände känslomässig 

stress över att behöva vänta, vilket yttrade sig i frustration, oro och nervositet. Väntan 

kan liknas med ett lidande som enligt Arman & Rehnsfeldt (2011) är en naturlig del i 

livet när människan uppfattar ett hot i sin existens. Den lidande människan genomgår 

en kamp för lindring och strävar efter en helhet. Genom en uttalad sårbarhet kan 



 

15 

 

människan påbörja sin kamp mot lindring och hitta tillbaka till sig själv. Nurminen 

(2009) beskriver den vårdande tiden som kan föra tanken till smärta och behandling 

av smärtan där den vårdande tiden under sjukhusvistelsen resulterar till god 

smärtlindring och en bättre vård. Vidare beskriver Söderlund (2012) att vårdandet 

sker genom ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten där bemötandet har en 

viktig aspekt i vårdandet.  

Vårdande beskrivs som en vilja att lindra en patients lidande och ett värnande om en 

annan människas lidande (Söderlund, 2012). Lindring av lidandet är ett naturligt 

förlopp (Arman & Rehnsfeldt, 2011) och vårdandet ses som en samvaro med den 

andre där det goda vårdandet tar plats. Vårdandets kärna och mål är att hjälpa en 

människa bli hel igen (Söderlund, 2012). Vårdandets värld formas av samarbete och 

ansvar från sjuksköterskan och patienten. Det utgår ifrån att bemöta patienten som 

den unika människa den är. Sjuksköterskan bekräftar patientens lidande som känner 

sig trodd och blir tagen på allvar. Detta gör att patienten känner tillit och förtroende 

för vården samt framtidstro och hopp om att allt blir bra igen även om det kan ta tid 

(Söderlund, 2012).  

Patienterna hade olika strategier för att hantera vänteperioden (Torunn et al., 2008). 

En del patienter kände ett behov av att aktivera sig (Yngman et al., 2015; Svensson et 

al., 2016) medan andra hade svårt att motivera sig till aktiviteter (Sjöling et al., 2005). 

Enligt Beckman (2009) blir väntan inte lika smärtsam om människan har sysslor att 

utföra i vardagen. Att ha inplanerade sysslor under vänteprocessen gjorde att väntan 

blev mindre märkbar (Hye et al., 2016). De olika strategierna som artiklarna beskriver 

kan jämföras med Wärnå-Furu (2012) som kopplar hälsa till livskvalitet i 

välbefinnandet. Hälsa hör ihop med livet som även Yngman-Uhlin et al., (2015); 

Svensson et al., (2016) beskriver att skapandet av aktiviteter och riktat fokus skapade 

ett lugn och tillfredsställelse hos patienterna. 

Hanteringen av väntan skiljde sig åt mellan patienterna och hopp kan liknas med 

väntan som Beckman (2009) skriver, att den alldagliga väntan är en rörelse mellan två 

punkter och där ett subjektivt rum av upplevd väntetid skapas. Detta kan jämföras 

med artiklarna där hopp uttrycktes tydligt att livet började efter operationen, vilket 

kan tolkas som densamma i den alldagliga väntan. 

I resultatet framkom att information och stöd var viktigt och underlättade 

vänteprocessen (Sjöling et al., 2005; Brown et al., 2006). Tydlig kommunikation och 

stöd minskade stress och gav hopp om framtiden (Brown et al., 2006). Benzein (2012) 

har fördjupat sig inom hoppets betydelse. Det beskrivs som ett tillstånd hos en person 

och ett förhållningssätt till livet. Hoppet ses som en nödvändighet för vår existens och 

skildras som en positiv inre drivkraft som för människan framåt mot uppsatta mål och 



 

16 

 

motiverar till fortsatt liv. Resultatet redogör för att patienternas upplevelse utav hopp 

hjälpte dem att kunna bibehålla hälsan och blicka framåt mot framtiden (Svensson et 

al., 2016). Detta överensstämmer med Benzein (2012) forskning kring hopp som 

sammankopplas med människans syn på livet vilket hjälper människan till att blicka 

framåt. 

Det framkom  att patienterna som stod på väntelistan upplevde ett lidande i livet. 

Eriksson (1994) menar att det är den lidande människan som motiverar till vård. Där 

kärleken och lidande möts uppstår ett sant medlidande och verklig vård. Motiverande 

till vård överensstämmer även med Torunn et al., (2008); Ivarsson er al., (2004) som 

beskriver att de patienterna som fann stöd hos anhöriga, vårdpersonal samt inom olika 

livsåskådningar upplevde minskat lidande och en ökad motivation. Benzein (2012) 

bekräftar att stödjande relationer är avgörande för att människan ska kunna känna och 

uppleva hopp. Hoppet hos en människa som är sjuk skildras av att bli frisk och återgå 

till vardagen.  

I patientlagen (SFS: 2014:821) beskrivs att alla patienter ska få information om tid för 

förväntad vård och behandling. Information inför operationen upplevdes viktigt för 

patienterna under vänteprocessen (Yngman-Uhlin et al., 2015) där informationen 

resulterade i ett lugn för patienterna (Brown et al., 2006). Söderlund (2012) menar att 

när vårdpersonalen informerar och bekräftar patienten ökar förtroendet för vården. En 

god relation mellan patient och vårdpersonal gjorde vänteperioden mer hanterbar och 

ett hopp infann sig (Brown et al., 2006) vilket överensstämmer med resultatet. En tro 

på förbättring i svåra livssituationer och tro på möjlighet karakteriserar hoppets 

innersta kärna och enligt Benzein (2012) är en väsentlig omvårdnadsåtgärd för 

vårdpersonalen att ge rum för hoppet hos alla patienter då hoppet är det sista som 

lämnar den levande människan.  

 

Konklusion och implikation 

Studiens resultat redogör för att väntan sker ständigt i vardagen och genom hela livet. 

Väntan är kopplat till både positiva och negativa känslor så som frustration, stress, 

maktlöshet, hopp och lugn. 

Erfarenheter av väntan på kirurgiskt ingrepp innefattade många olika känslor som 

hanterades på olika sätt med hjälp av strategier. Några patienter upplevde väntan som 

att leva i standby, där livet försattes i ett slags vänteläge där vardagen inte kunde 

fortskrida. Patienterna upplevde sig behöva leva i ständig beredskap för att samtalet 

om operationstid. Väntan uttrycktes även som en sysslolöshet där aktiviteter och 

hobbys inte kunde genomföras i samma utsträckning som förr vilket medförde att 
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väntetiden blev mer märkbar. Väntans positiva sidor var känslor utav hopp och 

tillfredställelse. Hoppet hjälpte patienterna att bibehålla sin hälsa och positivt 

tänkande, vilket medförde att patienterna uppskattade livet i nuet. För patienterna var 

det även viktigt att få information kontinuerligt under vänteprocessen för att bibehålla 

lugnet. Att få en förståelse för patienters erfarenheter av väntetiden inför kirurgi är en 

viktig del i vårdande för att minska vårdlidandet. 

Mer forskning inom ämnet är önskvärt där en djupare förståelse tas fram över hur 

patienter upplever väntetiden. Vi anser att kommunikation är en central del i studien 

som kan påverka trovärdigheten för vården och även patienters bild av erfarenheter 

kring väntetiden inför kirurgiskt ingrepp. En bättre utbildningsplan kring 

kommunikation för patienter som väntar på kirurgiskt ingrepp är något som är 

önskvärt.  
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BILAGA A  

I 

 

Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed Cinahl MedLine 

Väntan 
Waiting 

Wait* (fritext) 

Waiting 

Wait*(fritext) 

Waiting 

Wait*(fritext) 

Väntelista 
Waiting list 

Waiting list* (fritext) 

Waiting list 

Waiting list* (fritext) 

Waiting list 

Waiting list* (fritext) 

Tid   Time  

Patient Patient Patient Patient 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Patientupplevelse Patients experience Patients experience Patients experience 

Operation Surgery Surgery Surgery 

Transplant 
Transplant 

Transplant*(fritext) 

Transplant 

Transplant*(fritext) 

Transplant 

Transplant* (fritext) 

Protesoperation   Replacement surgery 



BILAGA B  

I 

 

 Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-02-20 Cinahl 

Waiting lists AND 

Transplant*ation AND Patient 

experience.  Limits: Published 

date: 20040101-20161231. 13 6 4 3 

2017-02-20 Cinahl 

Transplant AND Wait* AND 

Experience AND Surgery.  Limits: 

Published date: 20040101-

20161231. 24 10 4 1 

2017-03-06 Cinahl 

Patient AND Surgery AND 

Experience AND Wait* AND 

Waiting list. Limits: Published 

date: 20040101-20161231. 59 10 3 1 

2017-03-10 Cinahl 

Patient experience AND Wait* 

AND Surgery.  Limits: Published 

date: 20040101-20161231 64 10 4 1 

2017-02-21 PubMed 

Patient AND Wait AND 

Experience AND Surgery AND 

Waiting lists.  Limits: Published 

date: 20040101-20161231. 65 15 6 2 

2017-02-21 Medline 

Replacement surgery AND Time 

AND Waiting lists AND Patients 

experience.  Limits: Published 

date: 20040101-20161231. 44 12 4 1 

  totalt 269 63 25 9 



BILAGA C  

II 

 

Artikelöversikt  

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Brown, J., Sorrell, J-H., McClaren, J., & Creswell, J-W. (2006). Waiting for a 

Liver Transplant. Qualitative Health Research, 16(1), 119-136. Doi: 

10.1177/1049732305284011. 

Land  

Databas 
USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva patienter med leversvikts upplevelse av väntan på en 

transplantation vid ett transplantationscenter. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Maximal variation av patienter som varit med på väntelistan olika länge. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor med sex patienter som väntade på 

levertransplantation. Intervjuerna varade mellan 1-2 ½ timme per patient och 

spelades in. Uppföljningsintervjuer gjordes med tre utav patienterna. 

Dataanalys Fenomenologisk analys av innehållet i intervjuerna. Författarna läste igenom 

manuset för att få en djupare förståelse av upplevelserna. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Patienterna upplevde för första gången att det inte var odödliga och väntan gjorde 

att patienterna uppmärksammade livet från ett annat perspektiv. Några av 

patienterna upplevde att transplantationsteamet inte gav den omvårdnad de hade 

förväntat sig vilket ledde till depression, hopplöshet och försämrad hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 81,3% 



BILAGA C  

III 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Carr, T., Teucher, C. U., & Casson, G. A (2014). Time While Waiting: Patients´ 

Experiences of Scheduled Surgery. Qualitative Health Research, 24(12), 1673-

1685. doi: 10.1177/1049732314549022 

Land  

Databas 
Canada 

PubMed 

Syfte Syftet är att undersöka patienters upplevelser av väntan inför en schemalagd 

operation. 

Metod:  

Design 
Fenomenologisk 

Beskrivande 

Urval Totalt tillfrågades 40 patienter att delta som var i åldern mellan 43-89 år. 

Patienterna stod i kö för knä-, höft-, eller axeloperation. 

Datainsamling Två intervjuer gjordes med varje patient där öppna frågor ställdes och varade i 

genomsnitt 50 minuter. Telefonintervju gjorde till de som inte har möjlighet att 

komma till sjukhuset. Datainsamlingen bestod av 32 deltagare. 

Dataanalys Analys gjordes som en fenomenologisk analys och lästes flera gånger för att 

sedan analysera innehållet.  

Bortfall Åtta patienter ville inte delta i studien. 

Slutsats Resultatet av studien påvisade att väntan på operation kunde vara stressande, 

psykiskt och fysiskt, samt maktlöshet över väntan på operation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 81,3 % 



BILAGA C  

IV 

 

Artikel 3 

 

 

 

 

Referens Hye, J. C., Hyun, K. K., Sung, R. K., & Sik, L. (2016). Waiting for a kidney 

transplantation: the experience of patient with end-stage renal disease in South 

Korea. Journal of Clinical Nursing, 25, 930-939, doi: 10.1111/jocn.13107 

Land  

Databas 
Sydkorea 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelser av väntan på njurtransplantation 

Metod:  

Design 
Fenomenologisk 

Beskrivande 

Urval 8 personer deltog i studien där samtliga var över 19 år och registrerade i 

väntelistan för att genomgå njurtransplantation. Alla deltagare skulle ha väntat i 

över ett år på transplantation.  

Datainsamling Enskilda intervjuer med öppna frågor med genomsnittstid på 90-110 minuter och 

som spelades in.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och analyserades samma dag utav två författare. 

Analysen lästes flera gånger och delades in i underkategorier. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Att vänta på transplantation gjorde så att många patienter blev oroliga och 

stressade över att inte få en njure innan tiden rann ut. Personal och familj hjälper 

patienterna att försöka hitta trygghet inför ingreppet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 91,6% 



BILAGA C  

V 

 

Artikel 4 

 

 

 

 

Referens Ivarsson, B., Larsson, S., & Sjöberg, T. (2004) Patient’s experience of support 

while waiting for cardiac surgery: A critical incident technique analysis. 

European Journal of Cardiovascular Nursing, 3, 183-191, doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2004.03.001 

Land  

Databas 
Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva patienternas upplevelse av stöd vid viktiga händelser under 

vänteperioden. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval Strategiskt urval med maximal variation av patienter som alla var på väntelistan 

för hjärtoperationer av olika slag. 26 patienter valdes ut utefter kön, 

sociodemografiskt område och ålder. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med samtliga patienter. Intervjutiden varierade 

mellan 10-38 minuter och innehöll nio olika frågor som spelades in. 

Dataanalys Författarna läste noggrant igenom varje manus och identifierade olika under 

teman av upplevelser utav väntan på hjärtoperation. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Patienterna kände en oro över både den ovissa väntan som fick konsekvenser i 

form av sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. De utryckte även en oro 

inför att vara långt hemifrån om mobiltelefonen skulle ringa för en operation.  

Patienterna beskrev att stöd var viktigt från nära, kära samt vårdpersonalen i 

väntan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 83,3% 



BILAGA C  

VI 

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Johnson. C. E., Horwood, J., & Gooberman-Hill, R. (2014). Conceptualising time 

before surgery: The experience of patients waiting for hip replacement. Social 

Science & Medicine, 116, 126-133, doi: 10.1016/jsoscimed.2014.06.03 

Land  

Databas 
Storbritannien 

Medline 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelser av väntan inför höftoperation. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval 24 patienter med osteoporos där samtliga ska genomgå höftoperation. 

Inklusionskriterie 52-82 år. 

Datainsamling Inbjudningsformulär mailades ut till 111 patienter som var uppskrivna i 

operationsregistret. 35 stycken svarade på formuläret varav 29 valdes ut för att 

intervjuas. Totalt intervjuades 24 patienter som uppfyllde inklusionskriteriet. 

Enskilda intervjuer gjordes som varade mellan 65–135 minuter och spelades in. 

Dataanalys Intervjuanalysen gjorde direkt efter avslutad intervju och som diskuterades vid 

flera tillfällen mellan författarna. 

Bortfall 11 patienter som inte uppfyllde inklusionskriteriet. 

Slutsats Dataanalysen resulterade i flera underteman där patienterna kände en negativ 

frustration över väntan innan operationstiden, minskad motivation och 

funktionsnedsatta i och med att rörelseförmågan försämrats. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 85,4% 



BILAGA C  

VII 

 

Artikel 6 

Referens Sjöling, M., Ågren, Y., Olofsson, N., Hellzén, O., & Asplund, K. (2005). Waiting 

for surgery: living a life on hold – a continuous struggle against a faceless system. 

International Journal Of Nursing Studies, 42(5), 539-547. Doi:  

10.1016/j.ijnurstu.2004.09.009 

Land  

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka människors upplevelse av att vara på väntelistan för 

operation av knä och höft och dess påverkan på det dagliga livet. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Tolkande fenomenologisk 

Urval 18 personer valdes ut jämt fördelat mellan könen. Personerna skulle inte ha någon 

av form utav annan sjukdom i muskler eller skelettet utöver bakgrunden till 

operationen. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor med arton patienter som väntade på operation. 

Intervjuerna varade mellan 40-120 minuter per patient och spelades in.  

Dataanalys Fenomenologisk analys av innehållet i intervjuerna. Författarna läste igenom 

manuset ett antal gånger för att få en djupare förståelse för fenomenet. Det 

gjordes en uppdelning utav innehållet som sedan blev till under teman i resultatet. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Patienterna som väntade på operation kände sig deprimerade över att inte veta när 

operationen skulle ge på grund av outhärdlig smärta. Bristen på information från 

vårdpersonalen gjorde att patienterna blev frustrerande och kände att livet inte var 

värt att leva på grund av smärtan. Stödet var viktigt för patienterna och gav dem 

motivation att vänta. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II, 70,8% 



BILAGA C  

VIII 

 

Artikel 7 

  

Referens Svensson, M., Nilsson, U., & Svantesson, M. (2016) Patients’ experience of mood 

while waiting for day surgery. Journal of Clinical Nursing, 25, 2600-2608. Doi: 

10.1111/jocn.13304 

Land  

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva olika känslor i väntan på dagkirurgi. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Beskrivande 

Urval Strategiskt urval utifrån kön, ålder och typ av operation. 

Datainsamling Individuella semistrukturerade intervjuer med tjugo patienter dagen innan 

operation. Öppna frågor ställdes med ledfrågan: kan du beskriva dina känslor 

inför operationen och din tanke kring nedsövning? Intervjuerna spelades in och 

varade mellan 16-45 minuter.  

Dataanalys Induktiv innehållsanalys användes där författarna lyssnade på de inspelade 

intervjuerna för att sedan analysera innehållet för att få en djupare förståelse för 

upplevelserna. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Patienterna upplevde skiftande känslor som oro, ångest och förväntan. Patienterna 

uttryckte att hoppet hjälpte att balansera humörsvängningarna. En oroskänsla 

upplevdes vid väntan på operation då patienterna var oroliga över att behöva hjälp 

efter operationen. De uttryckte dock en positiv avslappnande känsla över att 

vårdpersonalen såg till att patienterna bästa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 83,3% 



BILAGA C  

IX 

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens  Torunn Bjørk, I., & Nåden, D.  (2008). Patients’ experience of waiting for a liver 

transplantation. Nursing Inquiry 15(4), 289-298. 

Land  

Databas 
Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av väntan på levertransplantation 

efter att de godkänts som organmottagare.  

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Utforskande design  

Urval 21 patienter som var mellan 27-62 år gamla. Inklusionskriteriet var att samtliga 

deltagare väntade på levertransplantation.  

Datainsamling Halvstrukturerade intervjuer gjordes innan patienterna åkte hem för väntan på 

transplantation. Varje intervju spelades in och varade mellan 30-90 minuter 

beroende på patienternas tillstånd.  

Dataanalys Materialet lästes flera gånger och skapade underkategorier som sedan resulterade 

i fyra teman som presenterades i resultatet. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Reaktionerna varierade där några av patienternas fann glädje i att vara på kölistan 

medan andra kände oro över väntan. Många patienter var rädda för att blir 

utlämnad till systemet där det inte fanns någon garanti för ett nytt liv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 85,4% 



BILAGA C  

10 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Yngman-Uhlin , P., Fogelberg, A., & Uhlin, F. (2015). Life in standby: 

hemodialysis patiente’s experiences of waiting for kidney transplantation. Journal 

of Clinical Nursing, 25. 92-98. doi: 10.1111/jocn.12994 

Land  

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet är att undersöka upplevelser av patienter med hemodialys som väntar på 

njurtransplantation. 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Beskrivande innehållsanalys 

Urval 10 patienter i ålder 33-53 år fick skriftlig inbjudan att delta. Intervjuer med 8 

patienter i åldern 33-53 år där samtliga hade haft hemodialys som tillfällig 

behandlingsmetod i minst sex månader och stod i kö för njurtransplantation. 

Datainsamling Individuella intervjuer med öppna frågor ställdes. Varje intervju varade mellan 

25-40 minuter och där huvudfrågan var: Kan du beskriva hur det är och känns att 

vänta på en njurtransplantation? 

Dataanalys Beskrivande innehållsanalys där materialet lästes noggrant igenom ett flertal 

gånger och diskuterades mellan författarna för att få en djupare förståelse.  

Bortfall Två av patienterna valde att inte ställa upp i undersökningen. 

Slutsats I studien framkommer det att patienter som väntar på njurtransplantation påverkas 

psykiskt och fysiskt samt att patienterna känner sig bundna och immobiliserade av 

att vänta. Det framkommer även att samtliga patienter känner oro av att vänta och 

att deras hälsa ska bli sämre eller till och med hinna avlida innan en 

transplantation genomförs. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I, 85,4 % 
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