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Inledning  
 

Patient (Nationalencyklopedin [NE], 2009) kommer av latinets pa´tiens som betyder tålig eller 
lidande. En patient upplever sig sjuk eller har symptom som han/hon inte själv kan åtgärda och 
söker därför kontakt med hälso- och sjukvården för råd, hjälp eller behandling. I många fall 
medför detta att en väntan uppkommer på sjukhuset. Väntetid kan skapa en känsla av oro över 
hur symptomen kan utvecklas och dess påverkan på det dagliga livet gällande fysiska, psykiska, 
sociala och andliga förmågor samt rädsla för obehagliga undersökningar. Att lindra och att öka 
välbefinnandet är en av ICN:s etiska koder (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2007) som 
sjuksköterskan strävar efter att uppfylla. Det förs omfattande statistik på nationell nivå över 
väntetid på att få komma till sjukhus men inget motsvarande finns om väntetid på sjukhus enligt 
svar från Birgitta Edström, 081204, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Den 
framtidsorienterade kultur som finns i dag präglas av allt snabbare förändringar (Ekman & 
Arnetz, 2002) vilket framtvingar snabbare anpassningar till skillnad från tidigare epoker. En 
kulturtypisk företeelse är strävan efter att få tid över, att leva i framtiden. Detta resulterar i att tid 
blir dyrbar då dagarna planeras utifrån alla de plikter som finns och bara den tid som blir över är 
egentid, fritid. En störning i tidsplaneringen innebär ofta att egentiden förbrukas.  
 
Sjukdom kan leda till behov av att uppsöka ett sjukhus vilket är (NE, 2009) en inrättning som i 
första hand ger vård till patienter med sjukdomar eller skador som inte kan tas om hand inom 
primärvården eller öppenvården. På de flesta sjukhus finns även öppenvårdsmottagningar och ett 
flertal specialistmottagningar. Sjukdom kan orsaka ett avbrott, en störning i planeringen (Jönsson, 
1999) och väntetiden på sjukhus kan bland annat skapa en upplevelse av kontrollförlust och 
frustration men det kan även vara en positiv upplevelse att få hjälp och nya sociala kontakter kan 
knytas. En patient som upplever sig oönskad och förbisedd (Aanderaa, 1995) ser inte fram mot ett 
återbesök, och kanske tvekar för länge att söka vård, vilket kan medföra onödigt lidande medan 
en patient som känner sig välkommen mår bättre. Väntetid kan uppkomma på många olika platser 
på sjukhuset, och studien omfattar patientupplevelser av detta. 
 

Bakgrund  
 

Upplevelsen av väntetiden är naturligtvis en unik erfarenhet hos var patient men en del 
gemensamma drag kan urskiljas, där bland annat upplevelsen av miljön i väntrummet bidrar. 
Målsättningen för väntrumsmiljö (Gulrajani, 1994) är en ren och städad plats, har lämplig 
belysning, dämpad ljudnivå, rätt temperatur, lugn musik, komfort, rätt färgsättning samt 
varierande stimuli. Detta skapar en känsla av empatiskt mottagande samt främjar för en stressfri 
miljö. Ingången bör ha automatiska dörrar, ramper för sängar och rullstolar samt tillräckligt med 
utrymme för hjälpmedel. Väntrummet skall vara planerat så att mottagningsdisken lätt kan 
identifieras och underlätta för vårdpersonalen att iaktta patienter och ge information. Patienternas 
integritet måste skyddas men samtidigt får det inte bidra till att en barriär bildas. Ett avskilt 
område för barn och ungdomar med anpassning för deras behov skapar en balanserad miljö. Vid 
längre väntetider ställs högre komfortkrav då det tillkommer behov av toaletter, dusch, 
liggmöjligheter, enskildhet samt mat. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 
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skall de lokaler där det bedrivs hälso- och sjukvård vara anpassade för en god vård. Det är också 
en plats för möten mellan människor. 
 
Album (1997) beskriver människan som en social varelse med ett naturligt behov att prata med 
andra individer. Många patienter är glada över att ha andra patienter eller anhöriga i närheten 
särskilt när de är mycket sjuka. Socialt stöd bygger på relationer som ger tillit och trygghet till 
varandra vilken är grunden för utvecklingen hos människan (Währborg, 2002). I sociala 
sammanhang kan stöd fungera som en skyddsfaktor mot stress och är en copingresurs. Vid 
problem som oro och ångest har människan någon att vända sig till för att ge och ta emot socialt 
stöd, för att hitta lösningar både emotionellt och kognitivt. Detta är ett sätt att neutralisera stress i 
den psykosociala miljön. Tryggheten hos patienten kan gå förlorad (Nyström, 2003) då patienten 
blir utelämnad utan tillfredsställande information av vårdpersonalen under väntetiden. För att 
kunna objektivt utvärdera upplevelsen av väntetiden kan frågeformulär användas. Ett sådant är 
bedömningsinstrumentet Kvalitet Ur Patientens Perspektiv [KUPP] (Wilde, Larsson, Larsson, 
Starrin, 1995). KUPP innehåller frågor om bland annat bemötande, meningsfull sysselsättning, 
tillgång till tidningar och telefon samt komfort. Detta kan användas av sjuksköterskor för 
fortlöpande utvärdering.  
 
Sjuksköterskan arbetar för en bättre och säkrare kvalité då hon enligt ICN:s etiska koder 
”Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen får information som ger förutsättningar 
till samtycke för vård och behandling.” (SSF, 2007, s.4). Vårdkvalité är ett mått som bland annat 
svarar på frågan om patientens upplevelse är positiv eller negativ, det vill säga en 
upplevelsevärdering. Det har inträffat att patienter fått tillbringa många ensamma timmar 
väntandes på läkarbedömning eller behandling då patienttillströmmningen varit hög. Bakjouren 
på en akutmottagning skall kallas in om väntetiden överstiger mer än tre timmar (Nyström, 
2003), trots detta har patienter fått vänta upp till sju-åtta timmar eller längre. Detta berörs i HSL 
(SFS 1982:763) där hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att ingen patient skall behöva vänta 
orimlig länge på den vård som patienten har behov av. Problemen kan då bidra till att personalen 
har svårt att ta den nödvändiga tiden för patientinteraktion (Preston, 1999). Om inget klart besked 
förmedlas under väntetiden kan patienten känna sig förbisedd, utlämnad och inte bekräftad av 
sjukvården.  
 
Det finns stunder på sjukhus då väntetiden inte behöver upplevas så lång (Nyström, 2003) eller 
ses som något negativt. Vårdpersonalen kan bidra med värme och omsorg genom att sitta ner och 
samtala med nervösa eller oroade patienter under väntetiden. Värme, humor och fysisk kontakt 
används på sjukhus för att skapa en närhet som kan bidra till en positiv upplevelse. Detta görs 
som en förebyggande åtgärd (Socialstyrelsen, 2006) för att reducera risken för komplikationer 
och för att främja en bättre och säkrare vård. Stöd för detta finns i Socialstyrelsens publikation 
God vård – om ledningssystem och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Där finns sex 
kvalitetsområden beskrivna och säker hälso- och sjukvård är ett av dessa. 
 
En del patienter (Nyström, 2003) har fått ett intryck av att vårdpersonalen varit passiv vilket gett 
ett negativt intryck. Detta kan skapa en bild av att vårdpersonalen är doktorns hjälpreda och att 
vården centrerades runt läkarens arbetsuppgifter. En enkätundersökning (Nyström, 2003) visar att 
patienter anklagat vårdpersonalen för den långa väntetiden, även om den faktiska orsaken var 
läkar- och  platsbrist. För att underlätta för patienten kunde sjuksköterskan prioritera patienterna 
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utifrån behov samt genomföra provtagning enligt generell ordination som då analyserats innan 
patienten träffade läkaren. På så sätt ökas patientflödet och patientens väntetid minskar.  
 
Till väntetid kopplas begreppet tid och tidsuppfattning. Jönsson (1999) beskriver detta som om 
allt idag händer nästan på en och samma gång. Detta då allt finns åtkomligt i dagens 
kommunikationssamhälle. Tid kan ses från två olika perspektiv, dels den personligt upplevda 
tiden, det vill säga den tid som åtgår att själv hantera känslor och upplevelser dels tid som 
klocktid. Klocktid är den tid som är synkron för att skapa en gemensam tidsreferens där 
betydelsen varierar med bland annat kulturella värderingar (Rydén & Stenström, 2000). Klocktid 
är något som människor kommit överens om (Jönsson, 1999) för att effektivisera och planera tid. 
Det är den personligt upplevda tiden som är viktigast för individen. För vårdpersonal är det av 
stor betydelse att vara medveten om patientens tidsvärld. Bland omvårdnadsteoretikerna har 
Margaret Newman (1995) berört tid, där hon tar upp skillnaden mellan patientens och vårdarens 
tidsuppfattning, där vårdaren skall ha förståelse för de olika tidsuppfattningarna och betydelsen 
av detta. Hon skriver även om åldersrelaterade skillnader mellan subjektivt uppfattad tid och 
objektiv klocktid, där det framgår att äldre personer uppfattar upplevd tid som kortare medan 
yngre uppfattar den som längre.  
 
Newman (1995) beskriver hälsa som ett utökat medvetande, där sjuksköterskan skall försöka 
identifiera patientens unika livsmönster och arbeta med detta för att hjälpa patienten att själv nå 
sina livsmål. Enligt denna teori innehåller processen ett mellantillstånd av osäkerhet, ovisshet och 
kaos innan ett högre medvetet tillstånd nås. Då denna process är ett dynamiskt skeende är tiden 
och tidsuppfattningen en viktig del i teorin. 
 
Ordet limbo är enligt NE (2008) ett latinskt medeltidsord för ett tänkt mellantillstånd mellan 
himmel och helvete och används idag för att beskriva en obestämd väntan utan att veta när, eller 
ens om, något kommer att hända. Det har även betydelsen att vara negligerad, åsidosatt, förbisedd 
och befinna sig i ett obestämt tillstånd, ett så kallat vakuum (Preston, 1999). Limbo ”uppgivenhet 
och maktlöshet” skapar obehag och stress i patientens psykosociala miljö eller andliga klimat 
som är ett mer moderniserat uttryck för fysisk och psykosocial miljö vilket kan vara frustrerande 
för en patient (Ekman & Arnetz, 2002). Enligt Preston (1999) är ett exempel på limbo att vänta 
utan att veta vad som ska hända som vid en undersökning, operation eller på att få ett besked.  
 
Ibland utsätts patienter för onödig exponering (Gulrajani, 1994) där bristande avskärmning i 
väntrum är ett exempel. En redan skör, sjuk eller trött patient kan drabbas av påfrestningar som i 
sin tur kan framkalla reaktioner såsom förändrat ansiktsuttryck, kroppsrörelser, arbetsställning, 
eller kräkningar. Detta är något de flesta inte vill uppleva eller visa offentligt. Integritet med 
avskildhet tillåter ett naturligt uppträdande. Exponering i väntrum kan till viss del orsaka att 
patientens integritet blir hotad och copingreaktioner utlöses.  
 
Antonovsky (2004) har skapat begreppet känsla av sammanhang [KASAM] som baseras på 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där begripligheten är att förstå de intryck, stimuli 
som uppkommer och detta gäller både yttre och inre. Hanterbarheten är det resurser som upplevs 
finnas tillgängliga i förhållande till begripligheten. Det tredje begreppet, meningsfullhet är 
motivation och delaktighet.   
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Syfte  
 

Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelse av väntetiden på sjukhuset. 
 

Metod  
 

Den metod som användes för litteraturstudien är uppbyggd enligt Fribergs (2006) metod för att 
göra en litteraturöversikt. För att finna tillräckligt med relevant material som överensstämde med 
syftet gjordes ett antal sökningar i databaser. Arbetet genomfördes med såväl kvalitativt och 
kvantitativt material.   
 

Datainsamling  
 

Pilotsökning gjordes dels med fristående ord och dels med synonymord hämtade från syftet, 
vilket resulterade i att sökbegreppen ”patient experience” och ”waiting time” eller på svenska, 
patientupplevelser och väntetid var de som gav bäst träffar. 
 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att sökningarna på artiklarna handlade om patienters 
upplevelser av väntetid på sjukhus, inte var äldre än januari 2003 samt att artiklarna var 
vetenskapliga och engelskspråkiga. De artiklar som handlade om väntetid utanför sjukhuset 
exkluderades då det inte svarar mot syftet.  
 
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i åtta databaser: Artikelsök, Academic Search Elite, 
Cinahl, HighBeam Research, PubMed, SAGE, ScienceDirect och SPRINGER (bilaga I).   
För att säkra validiteten i sökresultatet användes Karolinska Institutets MeSH term databas för att 
överföra och översätta sökorden i PubMed. Här omvandlades sökorden från väntetid och patient 
upplevelser till ”waiting lists” och ”patient satisfaction”. Dessa sökord prövades även i CINHAL 
vilket gav bättre resultat än tidigare använda sökord, med sju träffar, dock bara två användbara. 
Sökorden provades även på andra databaser men gav färre eller inga resultat. Vid sökning i 
övriga databaser utnyttjades den ämnesordlista som fanns tillgänglig i respektive databas. Patient 
experience valdes ut för att fånga aspekten patientupplevelser. För sökning i svenska databaser 
användes ordet patientupplevelser. Waiting time valdes ut för att fånga aspekten tidsupplevelse. 
För sökning på svenska användes ordet väntetid. Ursprungligen provades ordet waiting fristående 
vilket gav ett stort utfall av artiklar som avvek från syftet, då många handlade om väntetid i 
hemmet på olika typer av ingrepp. Hospitals valdes ut för att utesluta väntan utanför sjukhus och 
för att fånga miljöaspekten. 
 
I första urvalet valdes fjorton artiklar vars abstract och titel överensstämde med litteraturstudiens 
syfte. Artiklarna lästes, granskades och diskuterades. Diskussion fördes om artiklarna 
överensstämde med syftet. Vid osäkerhet lästes artiklarna igen för att bedöma om de 
överensstämde med litteraturstudien. Sex artiklar sorterades bort på grund av att de saknade 
patientperspektiv eller handlade om väntetid utanför sjukhuset. Kvarvarande åtta artiklar valdes 
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att ingå i litteraturstudiens resultat då alla svarar mot syftet. Vetenskaplig värdering gjordes med 
hjälp av bedömningsmall från Carlsson och Eiman (2003).  
 

Databearbetning  
 

De utvalda artiklarna lästes och granskades för att sedan sammanfattas som grund till en 
systematisk artikelöversikt med publikationsår, författare, titel, syfte, metod och urval, slutsats 
samt vetenskaplig kvalité (bilaga II). Artiklarnas resultat lästes och granskades ytterligare 
upprepade gånger och delar av resultatet som svarade mot litteraturstudiens syfte lyftes fram. 
Jämförelse gjordes induktivt för att finna likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Resultatet 
delades upp i fem skilda områden vilka sammanfogades till två övergripande kategorier. De yttre 
patientupplevelserna omfattade områdena väntrumsmiljö, vårdkvalité och bemötande. Inre 
patientupplevelser omfattade områdena tidsuppfattning och upplevelsevärdering. I området 
upplevelsevärdering ligger patientens positiva eller negativa upplevelse av väntan liksom oro, 
och under området bemötande inkluderades kommunikation och interaktion. 
    

Resultat  

Väntrumsmiljö 
 

Betydelsen av miljön i väntrummen tas upp i fyra av artiklarna (Gilmartin & Wright, 2008; 
Coughlan & Corry, 2007; Ellers, 2004; Buetow, 2003) där en låg stimulansnivå i väntrummet 
beskrivs som en betydande faktor för patientens upplevelse av väntetid då detta ger mindre 
distraktion (Buetow, 2003) och således ökar den subjektivt upplevda väntetiden för patienten. 
Detta förstärks i Coughlan och Corry (2007) där även dålig eller bristande utformning, 
bekvämlighet eller design av väntrum på sjukhus belyses. Vidare framkommer att patienter har 
önskemål om att dela upp väntrummet i kategorier, som till exempel efter kön eller separat 
avdelning för missbrukare. Vid väntan som överstiger 12 timmar, det vill säga långtidsväntan 
förstärks eventuella brister i väntrummen och komfortkraven för patienterna ökar i och med att 
behov av sovplatser, avskildhet och möjligheter att äta uppkommer. Ellers (2004) framhåller 
också väntrumsmiljöns betydelse där upplevelsen av väntrumskvalité förbättrades när 
väntrummen förnyades. Detta genom att konst, blommor och tidningar som var anpassade för 
patienterna anskaffades samt att stolarna möblerades om i grupper från att tidigare ha stått i rader. 
I studiens resultat visade mätningen av den upplevda vårdkvalitén att 58 % av informanterna 
angav betyget A på en skala från A till D före förändringarna. Efter förändringarna var det 79 % 
som angav betyget A. 
 
Miljön kan även bidra till den sociala upplevelsen av väntetiden då patienter befinner sig 
tillsammans med andra människor i väntrummen. Här kan nya kontakter och en gemenskap 
uppkomma. Detta bidrar till att patienterna får något annat att tänka på än just smärta och tid 
(Freeman & Denham, 2008; Buetow, 2003) vilket ökar den positiva upplevelsen av väntetiden. 
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Vårdkvalité  
 

Betydelsefulla faktorer som påverkar patientens upplevelse av väntetid är vårdkvalité, 
väntrumsmiljö, vårdpersonalens förmåga till empati och patientens egna förväntningar (Coughlan 
& Corry, 2007; Franzén, Björnstig, Jansson, Stenlund, & Brulin, 2006; Wellstood, Wilsona & 
Eylesa, 2005). För att erhålla en hög vårdkvalitet krävs att vårdpersonalen har erfarenhet och får 
tid till reflektion för att anpassa interaktionen till den unika patientens förutsättningar (Freeman & 
Denham, 2008; Wellstood et al., 2005). Här framkom även att patienterna upplever väntetidens 
längd som den mest signifikanta faktorn på hur de upplevde vårdkvaliten. I Franzén et. al. (2006) 
framkommer att äldre över 57 år upplevede den personliga kontakten bäst (3,5 av 1-4). Bland 
yngre upp till 31 år upplevdes den medicinsktekniska kompetensen som den viktigaste (3,7) 
vilket även gäller för totala gruppen. Den sociokulturella atmofären upplevdes som sämst och den 
minst viktiga kategorin av de undersökta. Övriga kategorier var medicinsktekinsk kompetens, 
personlig orientering och bemötande. I denna undersökning användes en variant av KUPP- 
instrumentet. 
 

Bemötande 
 

Vid bemötande upplever patienterna att bristande information bidrar till en negativ upplevelse 
(Gilmartin & Wright, 2008; Coughlan & Corry, 2007; Lee, Endascott, Flett & Bushnell, 2006; 
Wellstood et al., 2005) medan Franzén et al. (2006) och Buetow (2003) anger att en ökad 
information under väntetiden resulterade i att patienterna känner sig mera tillfreds och tiden 
upplevdes kortare vilket förstärkte upplevelsen positivt. 
 
Det framkommer i två av artiklarna (Coughlan & Corry, 2007; Wellstood et al., 2005) att 
bristande interaktion hos vårdpersonalen resulterar i en negativ upplevelse, där särskilt otydlig 
och otillräcklig eller felaktig information under väntetiden lyftes fram. Exempel på detta var 
tanklösa uttalande från läkare och sjuksköterskor (Wellstood et al., 2005) som diskuterar 
fritidsaktiviteter istället för att hjälpa patienter. Hos yngre patienter (Wellstood et al., 2005) med 
sämre ekonomi är denna negativa upplevelse tydligare, den ekonomiska faktorns betydelse har 
inte nämnts i någon annan studie. Att yngre får en mer negativ upplevelse framkommer även i 
Franzén et al. (2006) och där det även påvisas att äldre var mera nöjda med väntetiden på sjukhus 
och skattar vårdkvalitén högre. Andra faktorer som påverkar är utbildningsnivå och kön där 
förväntningarna på vården är högre hos unga, välutbildade kvinnor när det gäller den personliga 
interaktionen.  
 
I Freeman och Denham (2008) framkommer betydelsen av att information ges på ett 
patientanpassat lämpligt sätt vid rätt tidpunkt, då detta reducerar onödig stress och oro hos 
patienten. Patienter som upplever att de inte blir bekräftade och inte får nödvändig information 
upplever otillfredsställelse, vilket (Lee et al., 2005) kan resultera i att patienten avbryter sitt besök 
och går hem. Av 243 intervjuade patienter som valt att avbryta sitt besök och gå hem angav 23,3 
% anledningen att de redan hade väntat tillräckligt länge. Bland dessa patienter var den typiske en 
37-årig man med lättare åkomma och som i genomsnitt hade en väntetid strax över 126 minuter 
innan de avbröt besöket. 
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Tidsuppfattning 
 

Tidsuppfattning styrs enligt Buetow (2003) av att patienten har en subjektiv tidsuppfattning till 
skillnad mot vårdpersonalen som arbetar med klocktid, det vill säga där tidsuppfattningen hålls 
synkront mot klockan enligt tidsschema med bestämd starttid, raster och stopptid. Detta kan utan 
att personalen är medveten om det, orsaka olika tidsuppfattningar. Patienten upplever väntetiden 
som längre än vårdpersonalen, något som förstärks av låg stimulansnivå, sjukdom och oro vilket 
ger en utdragen tidsuppfattning där patienten tycker sig ha en längre väntetid än vad som faktiskt 
ägt rum. Detta märks särskilt hos yngre människor (Wellstood et al., 2005). Familjemedlemmar 
eller anhöriga är ofta de som närmar sig personalen med frågor rörande väntetidens längd och är 
ofta de som har svårt att förstå anledningar till långa väntetider. (Freeman & Denham, 2008)  
 

Upplevelsevärdering 
 

Väntetiden sedd som en negativ upplevelse i dagens tidsprioriterande samhälle belyses i fyra av 
artiklarna (Freeman & Denham, 2008; Coughlan & Corry, 2007; Wellstood et al., 2005). 
Gilmartin och Wright (2008) beskriver den emotionella sårbarheten och känslan av övergivenhet 
som upplevelse under väntetiden. Att tiden är av betydelse påvisas i Franzén et al. (2006) där 
storleken på den negativa uppfattningen om vårdkvalitén kopplas till väntetiden. Där framgår att 
symptomens styrka påverkar huruvida upplevelsen blir negativ eller positiv. Wellstood et al. 
(2005) hävdar att svårare symptom ger en mer negativ upplevelse medan Franzén et al. (2006) 
hävdar att svårare symptom ger en mer positiv upplevelse av väntetiden hos patienterna, vilket 
motsäger varandra. 
 
En patient kan under väntetiden uppleva en känsla av oro vilket beskrivs i två av artiklarna 
(Gilmartin och Wright, 2008; Franzén et al., 2006). I den sistnämnda framkommer även att 
patienter med mindre allvarlig symptom inte ville besvära vårdpersonalen då de var rädda att 
detta skulle medföra risk för längre väntan. Oro kan resultera i ett minskat förtroende för att 
vården kan hjälpa (Lee et al., 2006) och väntetid med bristfällig information samt att inte bli 
bekräftad förstärker detta. 
 
För att motverka den negativa upplevelsen är information om dröjsmål, problem och fast 
tidschema av betydelse (Freeman & Denham, 2008) där avsaknad kan leda till ett ökat 
stresstillstånd hos patienten. Det är därför viktigt att patienten upplever trygghet och känner 
förtroende för personalen. Patienter som exponeras i väntrum, det vill säga då de upplever att 
deras integritet begränsas och att de blottläggs på ett sätt som gör att de saknar kontroll över 
situationen, ökar upplevelsen av oro och obehag under väntetiden (Gilmartin & Wright, 2008; 
Coughlan & Corry, 2007; Buetow, 2003).  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Metoden var en litteraturstudie, där både kvantitativa och kvalitativa studier ingick för att ge en 
djupare och bredare förståelse. Arbetet baseras på artiklar som är publicerade under de senaste 
fem åren med en jämn kronologisk spridning. Sex av de åtta valda studier är baserade på 
upplevelser hos patienter i akutväntrum och det gäller även den litteratur som används i 
bakgrunden (Gulrajani, 1994; Nyström, 2003). Det hade varit önskvärt med fler studier som även 
belyste upplevelser av väntetid på andra platser på sjukhuset, men sådana har inte kunnat hittas. 
En viss kulturell spridning och skillnader i hälsovårdssystem finns i studierna men de olika 
länderna är ekonomiskt jämförbara västländer, dock finns en möjlighet att olika ekonomiska 
försäkringssystem kan ha en inverkan och där den egna kostnaden kan vara en faktor och bidra 
till upplevelsen av väntetid på sjukhus. 
 
Sökningar i databaser gjordes med flera olika sökord, dels med synonymord och dels med olika 
kombinationer. De sökord som slutligen användes var patient experience, waiting time och 
hospitals. Orden är angivna i använd sökordning vilket gav det bästa resultatet i förhållande till 
syftet. Trots det belyser 75 % av studierna patienters upplevelser i akutväntrum.  
 
Thesaurus termer användes för att säkerställa sökordens relevans. Flera artiklar återkom vid 
sökning i olika databaser vilket visar att genomsökningen i valda databaser varit noggrann. De 
databaser som valdes är bedömda att hålla god vetenskaplighet och ingår i högskolans biblioteks 
utbud. Undantag är High Beam Research, denna databas hittades genom att en av studierna 
refererade till en studie som var publicerad i denna.  
 
Både vid urvalsprocessen och kvalitetsgranskningen granskades var artikel enskilt och 
diskuterades, innan konsensus uppstod och beslut togs. Detta är en styrka då risken för 
missförstånd av innehållet minskades, och det uppstod en god bild av resultatet i artiklarna. 
Signifikanta delar i artiklarna lyftes fram, som sedan sammanställdes.  
 

Resultatdiskussion 
 
De utvalda artiklarna granskades enligt en bedömningsmall för kvalitetsbedömning från Carlsson 
och Eiman (2003). Här graderas vetenskapligheten mellan grad I och grad III, där grad I står för 
högst vetenskapliga klassificering. I denna litteraturstudie är fem artiklar av grad I och tre artiklar är 
av grad III. Varje artikel granskades separat och enskilt för att sedan diskuteras så att konsensus 
nåddes. De fem artiklar som fick klassificeringen grad I uppfyller de krav som kan ställas på 
vetenskaplig kvalité, och innehåller bra beskrivningar av etiska aspekter, urval, bortfall och 
analysmetoder. De tre artiklarna som fick betyget grad III saknade någon av dessa kvalités 
värderingar men innehåller dock sådant som är av betydelse för syftet och har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter vilket påvisar en viss grundläggande kvalité. Samtliga dessa artiklar har 
ett tydligt resultat, som överensstämmer med grad I artiklars resultat. Artiklarna är till stor del 
baserade på upplevelser hos patienter i akutväntrum vilket kan ha påverkat resultatet, då vårt 
syfte var att beskriva patienters upplevelse av väntetid på sjukhus.   
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Väntrumsmiljö 
 

Det ställs höga krav på ett väntrum (Coughlan & Corry, 2007) för att det skall vara anpassat till 
väntande, sjuka människor. Patienternas upplevelse av väntetid i väntrummet gör det till en av de 
centrala punkterna i mötet med sjukhusmiljön. För patienterna är det viktigt att kunna behålla sin 
integritet och värdighet i en situation där den kan påfrestas hårt. Väntrummet skall (Aanderaa, 
1995; Gulrajani, 1994) upplevas som en lugn, trygg och välkomnande plats. Detta medför att 
väntrumsmiljön (Ellers, 2004) måste vara en väl planerad och genomtänkt plats både ur patient- 
och personal perspektiv. Samtidigt kan inte miljön vara individanpassad då olika individer har 
olika önskemål och olika coopingstrategier, från kontaktsökande till dem som föredrar ensamhet. 
Detta är en av de utmaningar som sjuksköterskan möter, där en känsla för god vård och 
erfarenhet kan vara till stor hjälp. Brister i miljön (Freeman & Denham, 2008) bidrar till en 
negativ upplevelse och kan medföra att (Lee et al., 2005) patienterna söker hjälp på annat håll. En 
god vårdande miljö i väntrummet minskar patienternas lidande, vilket skapar en grund för en 
positiv upplevelse av väntetiden.  
 

Vårdkvalitet och interaktion 
 

I interaktionen mellan patient och vårdpersonal måste en anpassning ske (Freeman & Denham, 
2008; Wellstood et al., 2005) så att informationen flödar ömsesidigt, vilket kräver en 
medvetenhet (Aanderaa, 1995) om den andres livsvärld. I ICN:s etiska koder (SSF, 2007) anges 
att sjuksköterskor skall sträva efter att ha tillräcklig tid för var patients behov. KUPP- 
instrumentet som har tagits fram för att utvärdera vårdkvalitén, kan till viss del användas för att 
fånga patientupplevelsen men instrumentet saknar dock någon fråga om väntetiden har upplevts 
som lång, vilket är en brist sett till syftet med denna studie. Kvalitetsmätningar som genomförs 
regelbundet bör användas som styrinstrument för att utvärdera förändringar och förbättringar, där 
resultaten skall göras lättförståliga och tillgängliga för ledningen.   
 

Bemötande 
 

Då patienten upplever sig väl bemött och får information som behövs skapas grunden för en 
positiv upplevelse och ger ett ökat förtroende för vården. Bemötandemiljön bör vara anpassad så 
att sociala kontakter underlättas (Freeman & Denham, 2008; Buetow, 2003) men ändå att det 
finns utrymme för enskildhet och bibehållen integritet för patienter. Information  till patienter och 
anhöriga (Landstinget Halland, 2003) måste anpassas tidsmässigt och individuellt samt verifieras 
så att den förstås av mottagaren vilket ställer krav på personalens kreativitet. Ett väl avvägt 
användande av humor och värme från personalen underlättar för att skapa ett gott bemötande. En 
hög medvetenhet hos personalen om hur deras beteende kan misstolkas är av betydelse då detta 
annars kan leda till missuppfattningar hos patienter och deras anhöriga vilket kan leda till en 
negativ upplevelse av väntetiden.  
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Tidsuppfattning 
 

I resultatet (Freeman & Denham, 2008) framkommer hur människor på samma plats kan uppleva 
tiden helt olika, vilket knyter tidsuppfattningen till vårt inre liv (Jönsson, 1999; Newman, 1995). 
Väntetiden kan av patienter upplevas annorlunda genom att de har en annan tidsuppfattning än 
personalen utan att vara medvetna om detta, medan vårdpersonalen kan ha erfarenhet och 
kunskap om skillnaderna. Då kan vårdpersonalen interagera så att väntetiden känns mindre lång 
för patienten, genom att informera och visa empati vilket skapar en mera positiv upplevelse av 
väntetiden. En tydlig klocka i väntrummet kan här underlätta för såväl personal och för patienter 
för att skapa en gemensam referensram. 
 

Upplevelsevärdering 
 

Wellstood et al. (2005) uppger att fler med svåra symptom upplevde väntetiden mer negativt än 
de som hade mindre symptom. I Franzen et al. (2006) påvisas motsattsen. Detta kan bero på att 
Wellstood et al. (2005) har gjort en studie av långtidsväntande patienter i överbelagda väntrum 
där ett av urvalskriterierna var att patienterna hade väntat i minst 12 timmar. Denna påverkan 
beskrivs i Gulrajani (1994) där det framkom att exponeringstiden, det vill säga den tid som 
patienten tillbringar utsatt i väntrummet är en förstärkande faktor av den negativa upplevelsen. 
Andra psykologiska faktorer som kan påverka upplevelsen är patientens sinnestillstånd före 
väntan, och förväntningar på vården (Franzen et al., 2006). Att vänta i ett väntrum innebär en viss 
minskning av kontrollen över sin tid, och därmed sitt liv. Oklar eller avsaknad av information vid 
väntetid kan påverka begripligheten. Bristande väntrumsmiljö kan påverka hanterbarheten och 
vid dålig interaktion kan meningsfullheten påverkas vilket kan kopplas samman med KASAM- 
teorin. Vid väntan tvingas patienten överlämna en del av kontrollen till vårdpersonalen och 
känner sig därmed utlämnad. Missnöje med väntetiden (Wellstood et al., 2005) kan förstärka den 
negativa upplevelsen, därför är det av vikt att sträva efter att hålla väntetiden så kort som möjligt, 
vilket kan göras genom bra schemaläggning och planering. Här är också av vikt att i 
schemaläggningen se till att tiden räcker till reflektion och ett gott bemötande utan stress. För att 
motverka långa väntetiders negativa upplevelse bör patienter få fortlöpande information om och 
varför de i så fall får vänta längre. Upplevelsen av oro (Preston, 1999; Gulrajani, 1994) kan 
beskrivas som att befinna sig i limbo vilket skapar en otrygghetskänsla och frustration. I vissa fall 
kan patienten uppleva att det tappade förtroendet för sjukvården (Wellstood et al., 2005) vilket 
resulterar i att patienten väljer att söka hjälp på annat håll. Därmed ökar risken för att patienten 
inte söker hjälp nästa gång då förtroendet för vårdens förmåga har rubbats. Undersökningar som 
görs regelbundet visar dock på att de flesta har ett högt förtroende för vården i Sverige (SKL, 
2007) vilket tyder på att problemet med dåligt förtroende för vården inte är aktuellt här men väl 
på annat håll. 
 

Konklusion 
 

Resultatet visade att patientens upplevelse av väntetid på sjukhus formades inom och utanför 
patienten. Inre patientupplevelser omfattar tidsuppfattning och upplevelsevärdering. Yttre 
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patientupplevelser omfattar väntrumsmiljö, vårdkvalité och bemötande. Summan av dessa ger en 
unik patientupplevelse. En ökad förståelse och kunskap om dessa upplevelseområden hos 
personalen kan förbättra patientens upplevelser av väntetiden. Vidare framkommer miljöns 
betydelse och svårigheten med att kunna tillfredsställa alla individers unika behov. 
 

Implikation  
 

För att öka förståelsen för patientupplevelsen i samband med väntetid på sjukhus bör detta mera 
belysas i sjuksköterskeutbildningen, där ett första steg kan vara att studera de olika tidsvärldarna. 
Patienternas krav på vårdkvalitén ökar ständigt, och kvalitetsinstrument med fokus på patienters 
upplevelse av väntetid är angeläget så att ny kunskap utvecklas som skapar förståelse för detta 
område. Regelbundna mätningar av den upplevd vårdkvalité ger fortlöpande information om 
förändringar över tid och underlättar för förändringsarbete. Ytterligare forskning behövs om hur 
patienter upplever väntetid under vistelse på sjukhus. 
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Artiklar märkta med * ingår i resultat. 
Tabell 1 Sökhistoria      Bilaga I:1 
 

 Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

CINAHL 2009-01-10 “waiting lists”, 
“patient 
satisfaction”, 
”hospitals”, 
”nursing” 
(MESH) 

5 5 2 1 

Academic 
Search Elite 

2009-01-10 “waiting lists”, 
“patient 
satisfaction”, 
”hospitals”, 
”nursing” 
(MESH) 

2 2 0 0 

PubMed 2009-01-10 “waiting lists”, 
“patient 
satisfaction”, 
”hospitals”, 
”nursing” 
(MESH) 

1 1 0 0 

Science 
Direct 

2009-01-10 “waiting lists”, 
“patient 
satisfaction”, 
”hospitals”, 
”nursing” 
(MESH) 

34 34 0 0 

Academic 
Search Elite 

2008-12-15 ”patients experience” 
, waiting 

16 16 4  3 

Academic 
Search Elite 

2008-12-15 “patient experience”, 
waiting 

1(17*) 1(17*) 1(10*)  1 

Academic 
Search Elite 

2008-12-15 ”patient experience” 
, ”waiting time” 

0(9*) 0(9*) 0(3*)  0 

CINAHL 2008-12-16 "patients 
experience", waiting 

9 9 0  0 

PubMed 2008-12-19 "patients 
experience", waiting 

7 5(7*) 0(1*)  0 

Science 
Direct 

2008-12-15 "patients 
experience", waiting 

343 - -  - 
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 Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

Science 
Direct 

2008-12-15 "patients 
experience", 
“waiting time” 

66 66 6  2 

Science 
Direct 

2008-12-15 "patient experience", 
“waiting time” 

0(55*) 0(55*) 0(6*)  0 

Artikelsök 2008-12-19 Patientupplevelser, 
väntetid 

0 0 0  0 

Artikelsök 2008-12-19 Patientupplevelser, 
väntan 

0 0 0  0 

SAGE 2008-12-19 “patient experience”, 
waiting 

128 - -  - 

SAGE 2008-12-19 "patients 
experience", 
“waiting time” 

11 2(2*) 0  0 

SPRINGER 2008-12-19 “patients experience” 523 - -  - 
SPRINGER 2008-12-19 “patients experience” 

“waiting time” 
31 2 0  0 

High Beam 
Research 

2009-01-10 “patients experience” 
“waiting time” 

8 1 1 1 

 
* Siffran inom parentes betyder att artiklarna funnits i tidigare sökningar 
 
 



 

 
 

Tabell 2 Artikelöversikt (sorterade efter författare)   Bilaga II:1 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2003, Nya 
Zeeland 

Buetow S. Patient experience of time 
duration: strategies for 
‘slowing time’ and 
‘accelerating time’ in general 
practices 

Att förmedla strategier för 
påverkan av tidsuppfattning hos 
patienter. 

Teoretisk 
diskussionsartikel med 
kvantitativ ansats.  

Identifierar olika 
faktorer som 
påverkar 
tidsuppfattningen. 
Tiden upplevs längre 
vid för hög eller för 
låg stimuli. 

Grad III  

2007, Irland Coughlan M. & Corry 
M.  

The experiences of patients 
and relatives/significant 
others of overcrowding in 
accident and emergency in 
Ireland: A qualitative 
descriptive study 

Att studera patient- och anhörig 
upplevelser i överfyllda 
akutväntrum på Irland. Studien 
omfattar vårdkvalitet, effekterna 
av väntan, förhållande i 
väntrum samt hur eventuella 
problem hanteras. 

Kvalitativt beskrivande 
studie utan tolkning. 
Studien omfattade 20 
patienter eller anhöriga. 
Urvalskriteria var att 
patient eller en nära 
anhörig till en patient 
väntat minst 12 timmar i 
akutväntrum. 
Respondenten var minst 18 
år och talade flytande 
engelska. De som hade 
förlorat någon nära inom 
sex månader valdes bort.  

Resultatet av denna 
studie pekar på att 
patienterna och deras 
närmaste var till en 
hög grad missnöjda 
med upplevelsen av 
att besöka akut 
mottagningen. 

 Grad I 

2004, USA Ellers, G. M. Improving patient satisfaction 
with waiting time. 

Att förbättra vårdkvaliten 
rörande väntetid 

Väntrumsformulär 
distribuerades vid tre olika 
tillfällen. Vid första 
undersökningen i 500 
exemplar varav 412 
svarade, i andra  
undersökning svarade 255 
av de 300 informanterna 
och i den tredje delades 
300 formulär ut och 275 
svar erhölls. 

På frågan hur 
upplevde du din 
väntetid, blev 
resultatet i första 
undersökningen att 
58 % var nöjda. I den 
andra 
undersökningen då 
tidsbokningen setts 
över uppnåddes 73 
% och efter 
ytterligare revisioner 
79 %. 

Grad III 



 

 
 

Bilaga II:2 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2006, Sverige Franzen C., Björnstig 
U., Jansson L., Stenlund 
H., & Brulin C. 

Injured road users’ 
experiences of care in the 
emergency department 

Att beskriva patienters 
uppfattning om vårdkvalitet på 
en akutmottagning och 
analysera detta mot deras 
bakgrund i förhållande till 
förväntad vårdkvalitet. 

Ett urval av 166 bilister, 
200 cyklister och 199 
gående mellan 18-70 år 
som skadats i trafiken. 
Data från journaler och 
brevformulär med 
kortversion av 
kvalitetsfrågeformulär. 
Statistik bearbetning 
inkluderade Mann–
Whitney’s U-test, 
Kruskal–Wallis test. 

Den upplevda 
vårdkvalitén och de 
subjektivt viktiga 
vårdkvalitativa 
dimensionerna 
rankades i den bättre 
halvan av skalan 
utan någon skillnad 
mellan de olika 
trafikantkategorierna
. Den viktigaste 
faktorn för 
upplevelser av en 
positiv vårdkvalité 
var kort väntetid. 
Andra faktorer som 
påverkade var 
skadegraden, ålder 
samt utbildningsnivå 
hos patienten. 

Grad I 



 

 
 

Bilaga II:3 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2008, USA Freeman, K. & Denham 
S.A. 

Improving Patient 
Satisfaction by Addressing 
Same Day Surgery Wait 
Times 

Att förbättra patientupplevelsen 
genom korta väntetider vid 
dagkirurgi 

Fallstudie en beskrivande 
avsikt.  

Väntetid ses inte väl 
i dagens samhälle. 
Förståelse för detta 
kan förbättra vården, 
genom 
kommunikation och 
minska stress hos 
patienter. 

Grad III 

2008, England Gilmartin J. & Wright 
K. 

Day surgery: patients’ felt 
abandoned during the 
preoperative wait 

Att beskriva och tolka 
patientens upplevelse av 
dagkirurgi. 

Denna fenomenologiska 
studie fokuserar på 20 
vuxna patienter. Data 
samlades med hjälp av 
öppna intervjuer som 
transkriberades och 
tolkades till fyra teman 
enligt fenomenologisk 
metod. 

Studien påvisar att 
merparten av 
patienterna känner 
sig övergivna i det 
preoperativa stadiet 
och att 
sjuksköterskor inte 
uppmärksammat 
vikten av fortsatt 
psykologiskt stöd. 

Grad I 



 

 
 

Bilaga II:4 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2006, 
Australien 

Lee G., Endacott R., 
Flett K. & Bushnell R. 

Characteristics of patients 
who did 
 not wait for treatment in the 
emergency department:  
A follow up survey 

Att undersöka varför  
patienter lämnar 
akutmottagningen innan de 
har fått behandling. 

Tvåstegsmetod där man 
först samlade data från 
dokumentation för att 
hitta patienter som talade 
språket och lämnat akuten 
obehandlade. Sedan 
kontaktades dessa för en 
telefonintervju inom 
72 timmar från hemgång 
Vid telefonintervjun 
användes ett 
frågeformulär.  Studien 
omfattar 795 patienter 2-93 
år. 

Enligt 
undersökningen  
var anledningarna 
till att patienterna 
inte väntade 
följande: 
Väntat för länge  
23.3 %, 
problem avtog 12 %, 
problem värre 1 %, 
alternativ behandling 
5.2 %, andra möten 
4.7 %, annat 13.4 %, 
bortfall 5.3 % 

 Grad I 

2005, Kanada  Wellstood K., Wilsona 
K. & Eylesa J. 

‘‘Unless you went in with 
your head under your arm’’: 
Patient perceptions of 
emergency room visits 

Att utforska patienters 
uppfattning av deras senaste 
besök på akutmottagningen. 

Semi-strukturerade 
djupintervjuer gjordes med 
41 män och kvinnor från 
två olika sociala distrikt. 

Aspekterna som 
oftast kopplades till 
en negativ 
väntrumsupplevelse 
var väntetider, 
patientuppfattning av 
vårdkvalitén och 
interaktion mellan 
personal och patient. 

 Grad I 

 

 

 

 

 


