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Abstrakt  
 

I dag är det många som står på väntelista för att genomgå en planerad 

operation. Dessa personer syns inte på sjukhusen och har sällan kontakt 

med hälso- och sjukvården under väntetiden. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av väntetiden inför 

en operation. Studien baserades på åtta internationellt publicerade ve-

tenskapliga artiklar som analyserades med en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier: Att ha svårt att 

hantera sjukdomssituationen och vara i behov av stöd; Att känna oro, 

osäkerhet, samt att tappa livslusten; Att känna smärta som begränsning i 

det dagliga livet och anpassa sig efter situationen; Att tänka positivt, 

känna kontroll och leva sitt normala liv; Att känna brist på information 

och känna sig försummad; Att bli sedd och känna att någon lyssnar. 

Resultat visade att väntetiden kändes svår för många, de upplevde oro, 

osäkerhet och kände sig bortglömda. De upplevde sig inaktiva och i 

behov av stöd. Även positiva upplevelser framkom som exempelvis att 

känna kontroll. Erfarenheter från hälso- och sjukvårdens bemötande var 

både positivt och negativt. 

  

Nyckelord; Väntetid, operation, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Enligt socialstyrelsen (2005) kan inte tillgängligheten på vård baseras på väntetider. 

Väntetiderna beror på mycket mer än bara tillgänglighet. Tillgängligheten på vård handlar om 

vård på lika villkor. Väntetiderna i vården är ett av de centrala problemen inom hälso- och 

sjukvården. Väntetider uppstår på grund av obalans mellan tillgång på vård och efterfrågan på 

vård.  Efterfrågan på vården ökar på grund av att befolkningen uppnår en högre ålder i dagens 

läge samt att fler insjuknar i välfärdsjukdomar. Efterfrågan ökar även genom att teknologin 

går framåt och fler olika sjukdomsfall kan åtgärdas. Väntetider beror även på för lite 

vårdplatser, administrativa problem så som bristfällig hantering av väntelistor och bristande 

dokumentation av väntetider. Väntetider är ett komplext problem som kanske inte existerade 

om vi hade en effektivt organiserad vård. Förslagen som har lagts fram för att förkorta köerna 

är ett effektivare samarbete mellan primärvård och specialistvård samt utvecklande av 

nationellt använda remisser för olika sjukdomsgrupper så att remisser i mindre grad ska kunna 

skickas tillbaka på grund av fel eller för lite material. Ett annat mål är att samla alla 

väntelistor i en databas där man även ser ungefär hur länge en specifik grupp väntar innan de 

exempelvis genomgå en operation. Själva databasen kommer inte att reducera väntetiderna 

men den kommer att hålla de väntande personerna uppdaterade på information som berör 

dem.  

 

Jonsén, Athlin och Suhr (2000) skriver i sin studie, där de studerat patienter med familjär 

amyloidos upplevelser av att vänta på levertransplantation, att fenomenet vänta var en process 

med två faser. Den första fasen var då patienter väntade på beslut om levertransplantation, och 

den andra fasen var väntan på själva transplantationen. Den första fasen började i samband 

med att patienten hade fått sin diagnos, patienterna upplevde ambivalens inför beslutet att bli 

transplanterade samt bristande inflytande i beslutsprocessen. Var det patientens fysiska 

tillstånd, deras sjukdom eller hälso- och sjukvårdens ekonomi som bestämde om 

transplantationen skulle bli av. Den andra fasen började efter att ett positivt beslutet om 

transplantation var taget, denna väntan fylldes med lättnad och hopp för framtiden eftersom 

att de visste att de skulle få operera in en ny lever. Men de upplevde även frustration över den 

långa väntetiden och ångest för tanken på att de inte skulle överleva fram till operationen. 

Denna fas i väntetiden gav dem också möjlighet att förbereda sig för den kommande 

operationen och livet som följer efter en transplantation. För att hålla modet uppe försökte de 

tänka positiva tankar som att tänka på andra patienter med familjär amyloidos som fått en ny 

lever transplanterad, vilken hade gått bra.  
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Harden et al. (2002) studerade erfarenheter av par där den ena drabbats av prostatacancer. 

Deras deltagare menade att de behövde mycket information om olika behandlingar och dess 

effekter på kroppen, om eventuella kvarvarande symtom som till exempel inkontinens och 

problem i samlivet. De ville även ha stöd och hjälp att hantera detta. Männen i studien 

menade att deras partner/sambo var till stor hjälp och stöd i den svåra situationen. De behövde 

även hjälp från hälso- och sjukvårdspersonalen. Många upplevde att både läkare och 

sjuksköterskor hade allt för bråttom för att de skulle ha tid att svara på frågor. Att ta in 

informationen var även en process, de behövde tid på sig att förstå all information som de 

fick. Detta medförde hinder att ställa frågor till personalen. Slutsatsen i Hardens et al. (2002) 

studie var att deltagarna behövde stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen genom att få sitta 

ner och få svar på sina frågor som information om behandling och alla eventuella 

biverkningar. De behövde också få hjälp med eventuella problem i förhållandet till sin 

partner, eller får hänvisning vidare till var de kunde få hjälp.  

 

Behovet av stöd och uppföljning under väntetiden var även uttalad i Jonséns et al. (2000) 

studie. Att inte få den information som behövdes gav upplevelsen av osäkerhet. Att ha tagit 

beslut om att transplanteras och sedan få information om riskerna med denna transplantation 

just före operationen upplevdes mycket obehagligt och oroande. Patienterna efterlyste 

information om vad som skulle hända med dem efter att de genomgått operationen, så 

grundläggande information som om de kunde gå på toaletten själva eller om de måsta 

använda bäcken. Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att det var viktigt med stöd under 

väntetiden och att de fått för lite stöd, detta resulterade till exempel i att de inte talade med 

hälso- och sjukvårdspersonalen om sina känslor och funderingar samt att de upplevde 

ensamhet under väntetiden (Jonsén et al., 2000).  

 

Jonséns et al. (2000) slutsats blev att människor som är allvarligt sjuka och som är beroende 

av sjukvård har extremt bra anpassningsförmåga i svåra situationer. Människan kämpar mot 

det som hotar henne och använder olika försvarsmekanismer för att hitta sätt att hantera livet. 

Detta bör hälso- och sjukvårdspersonalen stödja patienterna i för att underlätta deras svåra 

upplevelser och lidande under väntan på levertransplantation. Framtida forskning är 

nödvändig för att kartlägga patienternas upplevelser av att vara allvarligt sjuk och att vänta på 

behandling, samt närståendes upplevelser att vara nära anhörig till en beskriven patient.    
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Irvin (2001) skriver i sin studie att det är många som måste vänta på att genomgå medicinska 

undersökningar för att få sin diagnos ställd, samt att sedan stå på väntelista som till exempel 

till en operation. Irvin (2001) har gjort en begreppsanalys på begreppet vänta. Begreppet 

innefattar både att stationärt fenomen och ett dynamiskt fenomen. Väntetiden var en period 

där patienterna känner anspänning, osäkerhet och att inte ha kontroll. Väntetiden kunde både 

vara positiv, då de kunde förbereda sig på den kommande behandlingen, samt negativt var att 

de fick vänta på obestämd tid. Ur ett patientperspektiv innebar väntetiden många olika 

känslor, som osäkerhet och att inte ha kontroll.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av väntetiden inför en planerad 

operation. 

 

Metod 

Holloway och Wheeler (2002) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som baserar sig 

på ett inifrånperspektiv där fokus ligger på att beskriva hur människor upplever sin livsvärld i 

olika situationer. Det är framförallt upplevelser och erfarenheter som beskrivs i den 

kvalitativa forskningen, men även människors beteende och känslor. 

 

Litteratursökning 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till analysen genomfördes en systematisk sökning 

(tabell 1, bilaga 1) i referensdatabaserna CINAHL och Medline. Söktermerna som användes 

var: Qualitative research, Qualitative Studies, Waiting lists, Waiters, Waiting period. Samt 

fritextorden: Waiting times samt begränsningstermen transplant. Sökorden kombinerades med 

AND, OR, NOT. Sökningen resulterade i åtta artiklar som uppfyllde kriterierna för sökningen 

(tabell 2, Bilaga 2) och beskrev upplevelser av väntetiden inför en operation.  

 

Inklusionskriterierna för sökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa studier där 

personernas egna upplevelser beskrevs samt att de skulle vänta på en operation. 

Exklusionskriterierna var då personer väntar på organtransplantation eftersom att väntan på 

organ är en helt annorlunda väntan på grund av att de människorna inte vet om de alls 

kommer att transplanteras. De funna artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av 

granskningsprotokoll från Willman och Stoltz (2006) där de fick kvalitetsbetyg hög, medel 

eller låg. De artiklar som erhöll betyget hög kvalitet hade en tydligt beskriven datainsamlig, 
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analysmetod samt urvalsmetod. De artiklarna hade även med ett etiskt resonemang samt hade 

tydligt och noggrann struktur. De artiklar som erhöll betyget medel hade en bristande 

beskrivning av urvalsmetoden samt datainsamlingen.  

 

Analys 

Analysmetod som har användas för att analysera data är manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Burnard (1991) och Graneheim & Lundman (2004) beskriver de olika stegen av den 

kvalitativa innehållsanalysen. Första steget var att läsa igenom de artiklar som skulle 

analyseras. Sedan togs textenheter ut som motsvarar svaret på frågeställningen. Under detta 

steg i analysen var forskaren mycket textnära för att verkligen ta ut svaret på syftet. Dessa 

textenheter kodas för att lättare hitta tillbaka till dem i artiklarna. De olika textenheterna 

översattes till svenska och kondenserades i tre steg. Med kondensering menas att kärnan som 

motsvarar syftet i textenheten extraheras och det övriga skalas bort. Efter detta skedde 

kategoriseringen där textenheterna som handlade om samma sak och inte kunde särskiljas 

fördes samman till nya kategorier. Arbetet utfördes i totalt sex steg genom hela analysen för 

att inte tappa någon viktig del i innehållet. Resultatet av analysen blev sex kategorier som 

redovisas i resultatet med styrkande citat.   

 

Resultat 

Analysarbetet resulterade i sex kategorier (Tabell 3). Dessa redovisas nedan i brödtext med 

styrkande citat. 

 

Tabell 3 Kategorier (n=6) 

Kategorier 

Att ha svårt att hantera sjukdomssituationen och vara i behov av stöd 

Att känna oro, osäkerhet, samt att tappa livslusten 

Att känna smärta som begränsning i det dagliga livet och anpassa sig efter situationen 

Att tänka positivt, känna kontroll och leva sitt normala liv 

Att känna brist på information och känna sig försummad  

Att bli sedd och känna att någon lyssnar 
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Att ha svårt att hantera sjukdomssituationen och vara i behov av stöd 

Början på väntetiden var sjukdomsbeskedet, vilket innebar en chock för många deltagare i 

studier (Gray, Fitch, Phillips, Labrecque & Klotz, 1999; Screeche-Powell & Owen, 2003). 

Det var någonting som inte stod rätt till och det var inte som det skulle vara, insjuknandet 

upplevdes som en stor besvikelse (Gray et al., 1999). Vissa deltagare misstänkte att de redan 

var uppsatta på väntelistan till operation och många hade svårt att tro på diagnosen och 

behovet av behandling. Andra accepterade direkt beskedet om att de skulle opereras, de ansåg 

att om livet skulle bli enklare krävdes operationen (Screeche-Powell & Owen, 2003).  

 

“It was just a matter of sorting it out in my own head, and getting used to 

the idea, and how I‟m going to handle it.” (Gray et al., 1999, s 132) 

 

Beslutet att opereras var en process där både maka och barn togs med. Deltagarna upplevde 

ambivalens i beslutsfattandet, de ställde riskerna med operationen mot riskerna att inte 

opereras för att lättare kunna se vad som var det bästa alternativet. När beslutet var taget att de 

skulle genomgå operationen upplevde de en lättnad och glädje, anspänningen över att ta ett 

svårt beslut hade släppt (Rådström & Jonsén, 2006). Sjukdomsbeskedet och beslutet om 

operationen upplevdes också som att tappa kontrollen för deltagarna i flera studier 

(Fitzsimons, Parahoo & Stringer, 2000; Gray et al., 1999; Moene, Bergbom & Skott, 2005).  

En deltagare beskrev känslan av att tappa kontrollen under väntetiden, ungefär som att åka 

berg- och dalbana, att bli skjutsad fram och tillbaka utan att själv bestämma (Fitzsimons et al., 

2000).  

 

I denna svåra situation betydde familjen och de närståendes stöd mycket för deltagare i studier 

(Moene et al., 2005; Rådström & Jonsén, 2006; Sjöling, Ågren, Olofsson, Hellzén & Asplund, 

2004). Närstående gav livet mening och vetskapen om att de fanns där och att den sjuke inte 

var ensam, gav stöd på många olika sätt under väntetiden. Handgriplig hjälp var också ett 

stöd, men många upplevde även detta som ett hot mot integriteten i sträva att bli självständig 

(Sjöling et al., 2004). Deltagarna i Rådström och Jonséns (2006) studie upplevde väntetiden 

som kontrollerbar och normal med hjälp av närståendes stöd, där inte bara familjen räknades 

in utan också vänner, grannar och arbetskamrater. Samtidigt upplevde deltagarna att de 

sociala kontakterna förändrades och blev sporadiska och ytliga istället för djupa och dagliga 

(Rådström & Jonsén, 2006), detta berodde även på deras egen försämrade förmåga att vara 

social (Fitzsimons et al., 2000). Deltagarna i Grays et al. (1999) studie beskrev det som en 
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process att välja till vem man skulle berätta om sjukdomen samt att man inte ville berätta för 

att skapa oro. Att prata med människor som genomgått samma operation, som deltagarna 

väntade på, bidrog positivt till operationsbeslutet och de egna psykiska förberedelserna inför 

operationen (Rådström & Jonsén, 2006).  

 

“I am very surprised by all that they are doing for me.” (Moene et al., 2005, 

s 204) 

 

Väntetiden medförde en situation där rollfördelning i familjen förändrades, samt spänningar i 

familjerelationen (Fitzsimons et al., 2000; Gray et al., 1999; Rådström & Jonsén, 2006). 

Deltagare i Grays et al. (1999) studie tyckte att makar/partner måste kunna tala om det svåra 

för att kunna uppleva stöd från den andre. De beskrev också att sjukdomen medförde 

konflikter i relationen. Deltagare i Fitzsimons et al. (2000) studie kände att den närmaste 

familjen var överbeskyddande och sökte symtom på sjukdomen samt att spänningarna som 

uppstod förblev konstant under väntetiden. 

 

”I think you have to have the feeling that you‟re going through it together. 

Because one of you can‟t make it alone, you have to do it as a team.” (Gray 

et al., 1999, s 132) 

 

Deltagare i Fitzsimons et al. (2000) studie upplevde att sjukvården inte gjorde vad de kunde 

för att minska väntetiden, de fick vänta allt för länge. De upplevde frustration över att behöva 

vänta på livsviktig behandlig med så mycket smärta samt att de inte hade någon möjlighet att 

påverka detta.  

 

“You‟re so ill and you go through so much pain, and yet you have to wait so 

long for the operation - it‟s all wrong!” (Fitzsimons et al., 2000, s 1248) 

 

Att känna oro, osäkerhet, samt att tappa livslusten 

En stor källa till oro var då deltagare i studier inte visste hur lång väntetiden skulle bli (Fitz-

simons, Parahoo, Richardson & Stringer, 2003; Fitzsimons, et al., 2000; Screeche-Powell & 

Owen, 2003; Sjöling et al., 2004). De beskrev att de vandrade runt hemma och väntade på 

brevbäraren för att se om kallelsen hade kommit, de vågade inte heller lämna huset om de 

skulle missa telefonsamtalet som kallade dem till operation (Fitzsimons et al., 2003; Sjöling et 

al., 2004). Deltagare beskrev att upplevelsen av oro var relaterad till om de skulle överleva 
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väntetiden och överleva operationen samt att de kände sig bortglömda (Fitzsimons et al., 

2003; Gray et al., 1999; Rådström & Jonsén, 2006; Screeche-Powell & Owen, 2003). 

 

“It‟s like death row in America, so it is! You‟re waiting for the day to come 

when you get the electric chair.” (Fitzsimons et al., 2003, s 29) 

 

“Jag skulle inte klara av att inte göra operationen. Då skulle jag leva i en 

ständig oro.” (Rådström, & Jonsén, 2006, s 28) 

 

Oro var också relaterad till själva operationen och sjukhusvistelsen, samt resultatet av 

operationen och eventuella kvarvarande symtom (Fitzsimons et al., 2000; Fitzsimons et al., 

2003; Gray et al., 1999; Moene et al., 2005; Rådström & Jonsén, 2006; Screeche-Powell & 

Owen, 2003). Deltagare i Screeche-Powell och Owens (2003) studie oroade sig för att 

operationen inte skulle kunna genomföras och att en alternativ behandling skulle förberedas. 

Deltagare i Moenes et al., (2005) studie beskrev att väntetiden var frustrerande och oroande, 

speciellt för de med malign diagnos, de misstänkte att en kort väntetid tydde på en dålig 

prognos. De deltagare som hade en benign diagnos upplevde inte samma oro och kunde 

koncentrera sig på roliga saker. 

 

Väntetiden medförde känslor av osäkerhet och många beskrev att de tappat sitt 

människovärde, de hade ingen livslust kvar (Fitzsimons et al., 2000; Rådström & Jonsén 

2006; Sjöling et al., 2004). De upplevde sig som misslyckade och deras självkänsla blev 

sämre med tiden (Fitzsimons et al., 2000). Detta medförde nedstämdhet och förlorad identitet 

(Rådström & Jonsén, 2006; Sjöling et al., 2004). Väntetiden var en svår och påfrestande 

prövning (Fitzsimons et al., 2000; Rådström & Jonsén, 2006).  

 

”I had a feeling that what happens to one, happens to the other.” (Screeche-

Powell & Owen, 2003, s 616) 

 

Deltagarna i Sjölings et al. (2004) studie ansåg inte att livet var värt att leva, symtomen de 

kände saboterade självbilden och de var inte längre en del av sin egen livsvärld. De upplevde 

sig stigmatiserade och funderade vad andra sa och tänkte om dem när de inte hörde på. Allt 

som gav livet mening kunde de inte längre utföra på grund av sjukdom, detta ledde till 

isolering och depression. 
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“I can‟t participate in anything, I can‟t go for a walk, I can‟t do anything, 

so why on earth do I need to wake up in the morning!” (Sjöling et al., 2004, 

s 543) 

 

Att känna smärta som begränsning i det dagliga livet och anpassa sig efter situationen 

I ett flertal studier (Fitzsimons et al., 2000; Morgan, 2006; Sjöling et al., 2004) framkom det 

att deltagarna kände smärta och även andra symtom under väntetiden. Smärta var svår att 

hantera och flera deltagare beskrev sin smärtnivå som svår (Fitzsimons et al., 2000; Morgan, 

2006;). Smärtan som deltagarna upplevde minskade inte över tiden (Morgan, 2006; Sjöling et 

al., 2004), men de klarade dock bättre av att hantera smärtan med tiden (Fitzsimons et al., 

2000; Fitzsimons et al., 2003). De försökte också anpassa sig efter situationen som till 

exempel att gå baklänges i trapper för att minska smärtan (Sjöling et al., 2004).  

 

”The pain was excuriating. I didn‟t know what to do to help it. I just kept 

taking the pain medication the doctor gave me. Then it got so bad I had to 

get something done about it. That‟s why I‟m here now”. (Morgan, 2006, s 

83) 

 

Smärta medförde inaktivitet, den hindrade även de dagliga aktiviteterna (Fitzsimons et al., 

2000; Fitzsimons et al., 2003; Morgan, 2006; Rådström & Jonsén, 2006; Screeche-Powell & 

Owen, 2003; Sjöling et al., 2004). Deltagarna i Rådström och Jonséns (2006) studie beskrev 

att lusten att utföra sina intressen som till exempel att åka skidor var borta. Ett resultat av 

denna inaktivitet blev isolering och mindre sociala kontakter (Fitzsimons et al., 2000) Det 

upplevdes också som en begränsning att inte till exempel kunna köra bil (Rådström & Jonsén, 

2006).  

  

“Oh my mobility deteriorated gradually then suddenly my scope of walking 

and general exercise got worse and things started to slow down” (Morgan, 

2006, s 83) 

 

Att inte kunna arbeta kändes svårt och medförde känslor av oduglighet (Fitzsimons et al., 

2000; Morgan, 2006). De saknade det sociala nätverket som arbetet medförde, samt fick en 

försämrad ekonomi (Fitzsimons et al., 2000). De kände sig odugliga när det inte längre 

klarade av att försörja familjen (Fitzsimons et al., 2000; Morgan, 2006). Deltagare i Sjölings 

et al. (2004) studie menade att de klarade av väntetiden på grund av att de klarade av att 

arbeta, vilket var mycket betydelsefullt för dem. 
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Smärtupplevelsen medförde oro för att sjukdomen skulle förvärras, som till exempel att få en 

till hjärtinfarkt eller stroke (Fitzsimons et al., 2000; Fitzsimons et al., 2003; Rådström & 

Jonsén, 2006; Screeche-Powell & Owen, 2003). De kände också oro för att en eventuell ny 

hjärtinfarkt skulle inträffa och att denna i så fall skulle vara dödlig (Fitzsimons et al., 2003). 

Rådström och Jonséns (2006) deltagare kände skuldkänslor gentemot sina anhöriga när de 

lämnade över tyngre hushållsarbete som till exempel snöskottning, på grund av rädsla för en 

ny stroke. En del förnekade smärtan för att minska sin oro (Fitzsimons et al., 2000; Screeche-

Powell & Owen, 2003). 

 

“When I get the pain all I can think about is those five blocked arteries. I 

can‟t help but worry” (Fitzsimons et al., 2003, s 28) 

 

Deltagare i Morgans (2006) studie tyckte det var pinsamt att använda hjälpmedel för att 

underlätta den försämrade balansen. De tyckte också att det var jobbigt att behöva ta med sig 

telefonen samt att ringa hem och be om hjälp för att ta sig hem från en promenad. Deltagarna i 

Rådström och Jonséns (2006) studie menade att de ändrade sina motionsvanor till enklare och 

kortare promenader på grund av försämrad balans. 

 

Att tänka positivt, känna kontroll och leva sitt normala liv 

Att tänka positivt var en strategi att hantera väntetiden, som framkom i flera studier 

(Fitzsimons et al., 2003; Gray et al., 1999; Rådström & Jonsén, 2006; Sjöling et al., 2004). Att 

inte tillåta smärtan och sjukdomen påverka välbefinnandet samt att försöka tänka på de saker 

som de fortfarande faktiskt kunde utföra på egen hand, som till exempel att ta sig i och ur 

bilen (Sjöling et al., 2004).  I flera studier (Gray et al., 1999; Rådström & Jonsén, 2006; 

Sjöling et al., 2004) beskrev deltagare situationen som begriplig och kontrollerbar och att de 

inte ville oroa sig hela väntetiden. De hade vetskapen om att de skulle bli omhändertagna 

(Sjöling et al., 2004). För att minska sjukdomens inverkan på livet och för att behålla 

välbefinnandet var deltagarna tvungna att hitta alternativa intressen och aktiviteter som de 

kunde utföra istället för deras vanliga intressen som de inte klarade av längre (Sjöling et al., 

2004). 

 

“I have been able to do quite a lot of things, which I enjoy or find interest-

ing, I have been able to compensate for many things I cannot do” (Sjöling et 

al., 2004, s 544) 
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Positiva tankar handlade även om den kommande operationen samt att de litade på sina 

kroppsliga resurser för att klara av operationen (Moene et al., 2005; Rådström & Jonsén, 

2006). 

 

“I am going to manage this” or “The day after the operation, I shall be 

walking in the corridor” (Moene et al., 2005, s 203) 
 

Flera deltagare upplevde väntan som någonting normalt, det fanns ingenting som oroade dem 

eller ingav ångest. De kände att de hade situationen under kontroll och att de hade förmåga att 

påverka, de var aktiva i kontakten med hälso- och sjukvården. De litade på sig själva och 

beskrev sig själv som lugna och trygga personer, de använde sina egna resurser för att klara av 

väntetiden. Resurser som till exempel tidigare erfarenheter att hantera svåra situationer och att 

de kände igen sitt reaktionsmönster från liknande situationer (Rådström & Jonsén, 2006).  

Deltagarna i Moenes et al. (2005) studie såg väntetiden som ett välkommet uppehåll från 

arbete och studier. Väntetiden gav dem en reflektiv paus i livet, där fokus ändrades till dem 

själva och vad de använde sin tid till. 

 

Deltagare i studier (Gray et al., 1999; Rådström & Jonsén, 2006; Sjöling et al., 2004) beskrev 

att det var viktigt för dem att de klarade av att leva sitt normala liv och kunna planera framåt. 

Det beskrevs som en glädje att kunna fortsätta med de dagliga rutinerna och vardagliga 

aktiviteterna (Rådström & Jonsén, 2006). Moene et al. (2005) beskriver att deltagarna tog 

dagen som den kom och levde i nuet.    

 

“We haven‟t let cancer take over our lives. We have our activities with our 

friends and we‟ve kept on as usual.” (Gray et al., 1999, s 133) 

 

Operationen beskrevs även som enda utvägen för att kunna leva ett normalt liv igen (Sjöling 

et al., 2004). Deltagare (Fitzsimons et al., 2000; Sjöling et al., 2004) beskrev väntetiden som 

ett hinder att planera framåt som till exempel semester samt att de bara kunde leva en dag i 

taget fram till operationen. Medan deltagarna i Rådströms och Jonséns (2006) studie såg 

hoppfullt på framtiden och möjlighet att planera både semester och att fortsätta yrkesarbeta. 

De hoppfulla kommentarerna handlade mycket om operationens utgång och om tiden efteråt 

(Screeche-Powell & Owen, 2003). Att klara av att utföra aktiviteter igen, som till exempel; 

 



 13 

”I‟m looking forward to walking the dog again without having to stop every 

five minutes to catch my breath.” (Screeche-Powell & Owen, 2003, s 616) 

 

Operationen var en orsak till att uppleva hopp inför framtiden, speciellt de som inte visste att 

operationsmöjligheten fanns. Beslutet att opereras var ett glädjebesked som ingav hopp för 

framtiden och deltagarna såg detta som en framtid utan handikapp och nya insjuknanden 

(Rådström & Jonsén, 2006).  

 

Att känna brist på information och känna sig försummad  

Deltagare i Grays et al. (1999) studie upplevde behov av information under väntetiden, 

information om diagnosen och den kommande behandlingen. Sökandet av information på 

egen hand ledde till förvirring och det upplevdes svårt att själv bedöma trovärdigheten på 

funnen information. Medan deltagarna i Screeche-Powell och Owens (2003) studie upplevde 

att de inte ville ha detaljerad information om behandlingen och riskerna med operationen. De 

upplevde sig även förvirrade och blev frustrerade över missledande information från läkaren 

(Fitzsimons et al., 2000; Screeche-Powell & Owen, 2003).   

 

Deltagare i Sjölings et al. (2004) studie kände sig försummade av hälso- och sjukvården och 

upplevde sig ovärdiga som människor, de kände sig sämre behandlade än ett djur. Deltagare 

(Fitzsimons et al., 2000; Fitzsimons et al., 2003) upplevde sig illa bemöt av hälso- och 

sjukvården, att de inte fick ställa frågor, att de blev tillsagda att gå hem och ta det lugnt. Detta 

ledde till frustration, ångest och kraftlöshet, vilket förvärrades över tiden. 

 

”I felt so neglected, you get treated, yes, worse than an animal, because you 

can take an animal to the veterinary” (Sjöling et al., 2004, s 542) 

 

Att bli sedd och känna att någon lyssnar 

Deltagare i studier (Moene et al., 2005; Sjöling et al., 2004) tyckte att det var viktigt att bli 

mött med kontinuitet från sjukhusets sida för att underlätta väntetiden, samt för att få ett bra 

förhållande till Hälso- och sjukvårdspersonalen. Antalet olika professioner runt den sjuke 

personen skulle också försöka hållas så lågt som möjligt (Moene et al., 2005). Deltagare i 

Sjölings et al. (2004) studie ansåg att det skulle vara tryggt att ha en kontaktperson på 

sjukhuset, som ringde istället för att skicka brev när information skulle lämnas ut till personer 

på väntelistan.  
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”Just the fact that someone would bother to call and ask: „How inconven-

ient would that be for you, would it be a problem?‟ That‟s what I do in my 

line of work if I am delayed. You want to have some feedback about what‟s 

happening and what we should do next.‟‟ (Sjöling et al., 2004, s 543) 

 

Att bli tilltalad med förnamn poängterades av flera deltagare, det gav känslan av att vara 

betydelsefull. Det var också viktigt att ha en god relation till hälso- och sjukvården, där de 

möttes med respekt och behandlades som en unik individ (Moene et al., 2005). Att personalen 

tog sig tid och lyssnade, inte bara på orden utan vad som egentligen sades, samt gav respons 

var också viktigt för deltagarna i studier (Moene et al., 2005; Sjöling et al., 2004). Det ingav 

en känsla av lugn och säkerhet att bli hörd (Moene et al., 2005).   

 

”I mean, that to me it‟s the most important thing…it sounds a bit of a cliché, 

but to be seen and heard, that they listen to me, that they hear what I am 

saying.” (Moene et al., 2005, s 203) 

 

”How incredible that he listens and is interested in me. It is important to 

sense that” (Sjöling et al., 2004, s 543) 

 

Deltagare i Moenes et al. (2005) studie menade att de kände en stor tilltro till hälso- och 

sjukvården, de litade på den personal som tog hand om dem under väntetiden och de upplevde 

att de lämnade över sin kropp i goda händer. Fitzsimons et al. (2000) skriver att deltagarna 

kände sympati för läkarens position och att de gjorde vad de kunde för att hjälpa personerna 

under väntetiden. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av väntetiden inför en 

planerad operation. Analysen resulterade i sex slutkategorier; Att ha svårt att hantera 

sjukdomssituationen och vara i behov av stöd; Att känna oro, osäkerhet, samt att tappa 

livslusten; Att känna smärta som begränsning i det dagliga livet och anpassa sig efter 

situationen; Att tänka positivt, känna kontroll och leva sitt normala liv; Att känna brist på 

information och känna sig försummad; Att bli sedd och känna att någon lyssnar. 

 

I kategorin, att ha svårt att hantera sjukdomssituationen och vara tacksam för anhörigas stöd, 

nämndes att närmaste familjen och närstående var ett viktigt stöd för deltagarna, de ansåg 

även att få träffa människor i samma situation gav stöd och hjälpte dem med den psykiska 

förberedelsen. Alltså var stöd till personerna viktigt för att klara av att hantera situationen 
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under väntetiden. I likhet med detta så berättade deltagare i Luks (2006) studie att det var lätt 

att få kontakt med andra som drabbats av samma sjukdom eftersom att de hade varit med om 

samma sak och delade samma erfarenheter. Det upplevdes svårt att öppna sig för främmande 

människor och att de därför sökte stöd från människor i samma situation. Deltagarna upplevde 

även att det var en fördel för dem själva om de fick hjälpa andra med deras problem. I 

Pineaults (2007) studie framkom det att majoriteten av deltagarna sökte stöd från sin 

partner/sambo, och i andra hand hos övriga familjemedlemmar. En del av deltagarna hade 

inget behov alls av att prata med någon för att uppleva stöd. Stödet som erbjöds från hälso- 

och sjukvårdens sida berodde helt på vem man träffade. Deltagare i Jonséns et al. (2000) 

studie erfor att de fick otillräckligt med information och stöd från hälso- och sjukvården. De 

saknade även ett känslomässigt stöd från hälso- och sjukvården, vilket de ansåg som viktigt. 

De fick istället klara sig på egen hand och bearbeta känslor som ensamhet, skam och skuld. I 

Kwekkeboom och Sengs (2002) studie kom det fram att sjuksköterskor kunde underlätta 

situationen för personerna genom att ge stöd och information. Deltagarna hade positiva 

upplevelser från de tillfällen då sjuksköterskor hade haft tid eller tagit sig tid och en längre 

stund suttit ner och pratat med patienten, de fick då tid att ge uttryck för sina känslor. 

Iaqauinta och Larrabees (2004) studie visade att personer som levde med RA led av 

emotionell smärta, de kände sig sorgsna, deprimerade till följd av sjukdomen och allt den 

förde med sig. Deltagarna ansåg att det var nödvändigt att få stöd och förståelse av familj och 

vänner för att klara av att hantera sjukdomens svårigheter i vardagen. Personerna fick kraft att 

orka vidare i livet tack vare omgivningens stöd. 

 

Stödet som personerna med cancer i Hinds och Moylers (1997) studie fick av sjuksköterskor 

hjälpte dem att bevara sin identitet. Att sjuksköterskorna tog del av personernas aktiviteter i 

det dagliga livet upplevdes stödjande, så som att följa med på promenad, dricka kaffe 

tillsammans och prata om vardagliga saker. Personlig kontakt behövde inte betyda att 

patienterna fick närkontakt så som kramar och beröring utan de kunde känna samma stöd 

genom kommunikation via telefon, brev och till och med fotografier. Information och råd 

upplevdes också som en form av stöd. Information skulle vara tydlig, användbar, läglig och 

frekvent. Om sjuksköterskan uppfyllde dessa krav ansågs denne vara sporrande för patientens 

olika beslutsfattanden. Viktiga faktorer som gjorde att patienter kände att sjuksköterskan 

fanns där för dem var att de gjorde sig tillgängliga samt att de tog sig tid till personer och till 

att planera aktiviteter för dem (Hinds & Moyler, 1997).  
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Att känna oro, osäkerhet, samt att tappa livslusten, i den kategorin poängterades upplevelsen 

av oro, både för väntetiden och för den kommande operationen samt resultatet av operationen. 

I likhet med Irvins (2001) litteraturstudie upplevde personer som väntade på 

organtransplantation att oron växte med tiden och var till största delen relaterad till om de inte 

skulle överleva väntetiden. De menade också att väntetiden var en konstant mardröm men att 

tanken på alternativet att inte stå i transplantationskö var outhärdligt. Kwekkeboom och Seng 

(2002) menar att känslomässigt stöd är det bästa alternativet för sjuksköterskor att minska 

personernas stress och oro. Information var också viktigt för att minska oron hos personerna, 

information om vad som kommer att hända och var detta sker, exempelvis hur behandling går 

till. Personerna kunde lättare hantera sin sjukdomssituation när de fick stöd och hjälp av 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Deltagarna i Jonséns et al. (2000) studie upplevde en stark 

ångest under väntetiden, de oroade sig för om de skulle överleva väntetiden samt om 

sjukdomen skulle förvärras så transplantationen inte skulle kunna genomföras. De upplevde 

även ångest i förhållande till om de skulle överleva själva operationen. Att genom stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal känna sig uppmuntrad, optimistisk och få förmågan att se saker 

från den ljusa sidan gjorde det lättare att bli hoppfull och glad (Hinds & Moyler, 1997).  

  

Upplevelsen att bli inaktiv på grund av att sjukdomens symtom framkom i kategori; Att känna 

smärta, bli inaktiv och anpassa livet efter situation. I likhet med detta skriver Iaqauinta och 

Larrabee (2004) i sin studie erfarenhet av att leva med kronisk RA, kom det fram att 

deltagarna erfor en stark okontrollerbar smärta som kom i perioder. Denna smärta påverkade 

alla delar av livet, de blev inaktiva och kunde inte utföra alla aktiviteter de ville. Ibland gjorde 

personerna aktiviteter som de senare fick förvärrade symptom av exempelvis behövde de mer 

vila och kände starkare smärta. Deltagarna beskrev även hur de nådde till en insikt där de 

accepterade situationen med de förändringar sjukdomen fört med sig. Till skillnad från denna 

litteraturstudies resultat så kände sig deltagarna i Brown, Sorrell, McClaren och Creswell 

(2006) studie, inaktiva på grund av sin bundenhet att vara tillgängliga för 

transplantationsenheten. Deltagarna blev nedstämda och frustrerade över kravet att vänta på 

samtalet som skulle kalla dem till transplantationen. Denna bundenhet medfört att de hade 

slutat besöka sina vänner och lagt ner planerna på att till exempel starta en ny karriär. Flera av 

deltagarna hade även en önskan om att resa, vilket var omöjligt på grund av väntetiden.  

 

I kategorin: Att tänka positivt, känna kontroll och leva sitt normala liv, framkom det att 

deltagare i studier upplevde kontroll i sjukdomen och väntetiden. Iaquinta och Larrabee 
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(2004) menar att deltagarna i studien kände att de återfick kontroll över sitt liv genom att 

bestämma över sina tankar och känslor. Att planera vardagen och få vara med i planeringen 

av behandlingen ingav också en känsla av kontroll. Detta medförde även minskat lidande. 

Genom att delta i olika aktiviteter och hitta nya intressen kunde deltagarna känna 

meningsfullhet i livet. Genom att känna sig engagerad i nya aktiviteter fick deltagarna tillbaka 

sin livskvalitet trots de förluster och den smärta som sjukdomen medförde. Vissa deltagare 

kunde även säga att sjukdomen fört med sig en positiv personlig utveckling samt att det vuxit 

som person och fått bättre självkännedom. Browns et al. (2006) beskriver att deltagarna 

upplevde sig beroende av hälso- och sjukvårdspersonal när de placerades på väntelista till en 

organtransplantation, för att överleva var de tvungna att överlämna kontrollen till personalen. 

De beskrev även att för att fortsätta att fungera i vardagen var de tvungna att acceptera denna 

kontrollförlust. De försökte även att leva sitt normala liv genom att göra väntetiden till en del 

av vardagen samt att lära sig att leva med den genom att försöka att inte fokusera på behovet 

av ett nytt organ. Tålamod var en viktig del för att klara av att leva ett normalt liv. Deltagarna 

försökte förbereda sig på framtiden genom att försöka planera livet så som för exempel yrke 

och familjebildning, men de förberedde sig även på döden och planerade utifrån den. Beslutet 

om att acceptera en transplantation ifrågasattes ibland på grund av att deltagarna upplevde att 

de hade förlorat förmågan att leva sitt liv som de önskade och planerat. 

 

Kategorin; Att känna brist på information och känna sig försummad, visade även på att 

personerna upplevde ett dåligt bemötande från hälso- och sjukvårdens sida. I Iaqauinta och 

Larrabees (2004) studie beskrev deltagarna att sjukvårdspersonalens sätt att bemöta och 

behandla dem hade stor betydelse för välbefinnandet, ett milt och vänligt bemötande var 

angeläget för att reducera lidandet i sjukdomen. Det ingav förtroende då sjukvårdspersonalen 

var tillgänglig, stöttande och respekterade autonomin. Öhman et al. (2003) beskriver hur 

deltagarna i deras studie kände att de behövde någon som lyssnade på dem och att denne 

skulle vara en person som förstod deras situation. De beskrev även hur de blev missförstådda 

av hälso- och sjukvårdspersonalen när de bad om hjälp, de upplevde att de inte blev tagna på 

allvar. De kände också att de fick information om sin sjukdom och sin situation av personalen 

som inte stämde överens med deras egna upplevelser och känslor. En patient i Hinds och 

Moylers (1997) studie berättade att vårdpersonalen inte bara svarade på dennes frågor utan 

också var varm och vänlig i bemötandet. Detta ledde till att personen kände sig som en unik 

person. 
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I resultatet kom det fram i kategorin, Att bli sedd och känna att någon lyssnar, att kontinuitet 

från sjukhusets sida var viktigt för personerna. De poängterade även att personalen såg dem 

och de kände sig sedda, samt hur viktigt det var att någon lyssnade på dem. Öhman et al. 

(2003) skriver att när deltagarna hela tiden fick besök av olika människor från hemtjänsten 

var de tvungna att varje gång visa dem hur de skulle göra. Detta kände även deltagarna i 

Ebbenskog och Emamis (2005) studie om personer med bensår. Där kom det fram att få en 

kontinuitet i behandlingen och inget hoppande fram och tillbaka mellan olika material, samt 

att inte få besök av fler olika sjuksköterskor var viktigt. Deltagarna ville bli behandlade med 

värdighet och känna sig delaktiga i vården. De litade på sjuksköterskan som lade om deras 

bensår, de litade på hennes kunskaper om sårläkning och om de olika förbanden. Förtroendet 

växte till deras egen distriktssköterska som engagerade sig i patienten och hur det gick med 

sårläkningen, personerna upplevde sig respekterade. Men medan tiden gick så minskade 

förtroendet för de sjuksköterskor som kom när deras ”egen” sköterska var ledig (Ebbenskog 

& Emamis, 2005). Lindwall, von Post och Bergboms (2003) studie beskrev patienters och 

sjuksköterskors upplevelse av kontinuitet. De skriver att personerna upplevde kontinuitet i 

mötet med hälso- och sjukvården som trygg. De fick träffa samma sjuksköterska under ett 

flertal tillfällen och de beskrev att den sjuksköterskan visste vad hon informerat om, lärde 

känna dem bättre och därför kunde identifiera deras behov bättre. Personerna upplevde även 

att de kom närmare denna sjuksköterska som ett vänskapsförhållande, de upplevde sig som en 

viktig person med egna känslor och erfarenheter och inte som ett objekt. Brown et al. (2006) 

beskriver i likhet med denna litteraturstudie att deltagare kände behov av att ha kontinuerlig 

kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen under tiden de väntade på ett organ, för att få 

kontinuerlig uppföljning. När ingen kontaktade dem kände de sig bortglömda, vilket 

medförde känslor av osäkerhet och rädsla. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att beskriva personers upplevelse av 

väntetiden inför en planerad operation. Alla vetenskapliga artiklar blev kvalitetsgranskade och 

fick ett kvalitetsbetyg innan de godkändes för att delta i analysen, denna bedömning kan ha 

blivit orättviss på grund av forskarens ringa erfarenhet av kvalitetsgranskning och bedömning. 

Eftersom att både litteratursökningen och dataanalysen är tydligt beskrivna finns möjlighet att 

upprepa studien, detta ökar tillförlitligheten. Analysen byggde på manifest data, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebar det som var synligt och uppenbart utan att tolka 

texten. Svagheten i analysarbetet är att denna studie är gjord av en person och den mänskliga 
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faktorn gör att data kan har missats att tas med samt att sju av åtta artiklarnas originalspråk 

var engelska därför kan nyanser ha förlorats i översättningen trots noggrannhet. Under 

arbetets gång har forskaren deltagit i seminarier med flera studenter och lärare, där har arbetet 

ventilerats av flera läsare. Sådan extern validitet är enligt Burnard (1991) viktig, där de som 

läser är insatta i vald analysmetod. Holloway och Wheeler (2002) menar att trovärdigheten 

ökar även när möjlighet att gå tillbaka till originalkällan finns. En svaghet i resultatet är även 

att samma författare återkommer i flera artiklar, om det istället hade varit fler forskare så hade 

resultatet kanske blivit bredare. Resultatets trovärdighet ökar även genom att citat använts 

från originaltexterna för att styrka brödtextens innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutsats 

Stöd under väntetiden var en mycket viktig del av behandlingen enligt personers egna 

upplevelser, vilket kom fram i resultatet. Personerna behövde stöd för att stilla sin oro, 

uppleva säkerhet, känna sig trygga och i goda händer samt för att känna kontroll under 

väntetiden inför en planerad operation. Stöd kan ges i olika former och behöver inte vara 

någonting komplicerat. I den pratiska vårdverksamheten kan personer som väntar på 

operationer få en bättre vård om de får mer stöd från hälso- och sjukvårdens sida genom till 

exempel kontinuerlig kontakt med en ansvarig sjuksköterska som tillgodoser personernas 

behov av information samt behov av att bli sedda. För att detta ska fungera krävs mer 

forskning runt dessa personers upplevelse av stöd samt deras upplevelser av hälso- och 

sjukvården under väntetiden.  
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Bilaga 1 

Tabell 1. Tabellen visar vilka sökord och i vilka kombinationer dessa användes under 

litteratursökningen samt hur många relevanta artiklar som hittades undre respektive sökning. 

 Tabell 1 Översikt över litteratursökning. 

*s MSH – Meshtermer i databasen Medline, TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT –fritext sökning 

** Full text 

 

Syfte med sökning: Människors upplevelsen av att vänta på operation 

CHINAL 2007-09-03/04  

Nr.      *)                  Sökterm                                                                          Träffar   Relevanta 

1 TSH (MH "Qualitative Studies") 21077  

2 TSH (MH "Waiting Lists") 980  

3 TSH #1 and #2 28  

4 TSH #3 not (FT:transplant) 23 4 

5 FT FT: Waiting times 460  

6 TSH + FT #1 and (FT: Waiting times) 19  

7 TSH + FT #1 and (FT: experience of waiting)  8 1 

8** TSH #1 and (FT: waiting) and (FT: experience) 19 1 

  #1 and (FT: waiting) and (FT: surgery) 7 1 

Medline 2007-09-04 

Nr.      *)                  Sökterm                                                                          Träffar   Relevanta 

1 MSH "Waiting Lists"[Mesh] 4875  

2 MSH "Qualitative Research"[Mesh] 4540  

3 MSH #1 and #2 22 1 
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Bilaga 2 

Tabellen visar en översikt över de artiklar som ingått i analysen samt kvalitetsgranskningen av 

dessa. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 

 

Författare  Typ av studie Deltagare Datainsamlings-/ 

analysmetod 

 

Huvudfynd Kvalitet  

 

 

Morgan, R. 

(2006) 

 

 

Kvalitativ  

 

 

6 st, 

höftplastik  

 

Semistrukturerade 

intervjuer / Tematisk 

innehållsanalys 

 

Upplevelsen av smärta 

och mindre aktivitet 

 

Hög 

 

Screeche-

Powell, C., 

Owen, S. 

(2003) 

Kvalitativ 

 

6 st, CABG Djupintervjuer /  

Tematisk 

innehållsanalys 

Upplevelsen av oro, 

fruktan, osäkerhet och 

frustration  

Hög 

 

Sjöling, M., 

Ågren, Y., 

Olofsson, N., 

Hellzén, O., & 

Asplund, K. 

(2004) 

 

Fitzsimons, D., 

Parahoo, K., 

Richardson, 

S.G., & 

Stringer, M. 

(2003) 

 

Rådström, E., 

& Jonsén, E. 

(2006) 

 

Gray, R. E., 

Fitch, M. I.,  

Phillips, C., 

Labrecque, M., 

& Klotz, L. 

(1999) 

 

Moene, M., 

Bergbom, I., & 

Skott, C. (2005) 

 

Fitzsimons, D., 

Parahoo, K., & 

Stringer, M. 

(2000) 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ  

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 

 

 

Kvalitativ 

18 st, knä 

och 

höftplastik 

 

 

 

 

17 st, 

CABG 

 

 

 

 

 

9 st, 

carotisstenos 

 

 

34 st, 

Prostata 

cancer  

 

 

 

 

28, 

colorektal 

cancer 

 

70 st, 

CABG 

Intervjuer / Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 

 

 

 

Intervjuer / Tematisk 

innehållsanalys  

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kategorisering av 

teman  

 

 

 

Intervjuer /  Van Ma-

nens existensiela te-

man 

 

Intervjuer / Tematisk 

innehållsanalys  

Upplevelsen av att 

fruktlöst sträva mot en 

ansiktslöst system  

 

 

 

 

Upplevelsen av oro och 

fruktan för operationen 

samt smärta. 

 

 

 

 

Användandet av olika 

coping strategier inför 

operationen 

 

Upplevelsen av 

chocken over 

sjukdomsbeskedet samt 

sökandet av 

information. 

 

 

Upplevelsen att pendla 

mellan hopp och 

förtvivlan 

 

Upplevelsen av 

osäkerhet, smärta och 

oro 

Medel 

 

 

 

 

 

 

Hög  

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

Medel 

 

 

 

Hög 

      


