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ABSTRACT 
 
Background: To wait on an emergency department is a reflected and well-documented 
problem. Thou it´s mainly due to a patient perspective should also nurses' perspectives be 
significant to obtain a faceted perception of the phenomenon.  
Aim: The purpose of this study was to describe how nurses perceive the phenomenon of 
anticipation of a somatic emergency department.  
Method: The analysis was performed using a phenomenological approach. The study was 
conducted in a medium-sized hospital in southern Sweden, during the latter part of 2005, and 
had a qualitative approach based on a lifeworld perspective. Data collection consisted of 
written stories from twelve nurses.  
Results: The results indicated that the waiting was the scene of the expectations. These 
expectations led to dilemmas, powerlessness and frustration, the more the phenomenon was 
allowed to stand. It also found that nurses' experience of powerlessness, combined with her 
responsibility for the patient's welfare was a paradox, ie. an absurdity, yet a truth. The work 
environment was marked by threats of violence but also by the feeling of inadequacy.  
Conclusion: Overall, a caring suffering emerged. This prevented the nurses to care for as she 
wished. The result can be viewed as a basis for improvement in emergency department 
activity.  
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BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Att vänta på en somatisk akutmottagning som patient är ett välkänt fenomen, och numera 
även ett relativt uppmärksammat sådant (Nairn, Whotton, Marshal, Roberts & Swann, 2004; 
Cross, Goodrace, O´Cathain & Arnold, 2005). Mindre välkänt är den väntan som 
sjuksköterskan på akutmottagningen upplever. Utifrån min egen erfarenhet är denna väntan 
lika påtaglig som patientens. Föreliggande studie riktar sig därför mot sjuksköterskans 
upplevelse av väntan. 
Tidigare forskning har belyst fenomenet väntan ur olika perspektiv. Viss forskning har 
undersökt fenomenet väntan genom att jämföra den faktiska väntetiden i relation till 
patientens upplevda, och resultatet visade på ett missnöje med själva väntandet som sådant, 
oavsett hur lång tid som gick åt (Thompson, Yarnold, Williams & Adams, 1996). Kennedy, 
Rhodes, Walls och Asplin (2004) studerade ur ett ekonomiskt perspektiv, tillgången till 
akutvård. Det allra största problemet visade sig vara ökade väntetider på akutmottagningen i 
relation till olika kostnader. I en studie av Kihlgren, Nilsson och Sørlie (2005) var syftet att 
belysa vad sjuksköterskor på en akutmottagning bedömde vara god omvårdnad av äldre 
patienter. Enligt författarna kunde sjuksköterskorna snabbt beskriva vad god omvårdnad 
betydde för dem, men också vilka orsaker som gjorde det svårt att uppnå god omvårdnad på 
en akutmottagning. Väntan var en av orsakerna (ibid, 2005). Wiman och Wikblads (2004) 
studie av sjuksköterskan på en akutmottagning och hennes omhändertagande av lätt skadade 
traumapatienter, visade på ett ”vänta-och-se” beteende hos sjuksköterskan. Med detta 
beteende avsåg författarna ett icke vårdande förhållningssätt som bl.a. kom sig av 
sjuksköterskans väntan på läkarens ordinationer (ibid, 2004). I en annan studie som 
undersökte hur väntan på en akutmottagning påverkade äldre patienter och deras närstående, 
kunde Kihlgren, Nilsson, Skovdahl, Palmblad och Wimo (2004) påvisa sex olika typer av 
väntan. Dessa var: ”obehaglig väntan”, ”onödig väntan”, ”avsaknad av bra rutiner under 
väntetiden”, ”lidande under väntetiden”, ”negativa känslor under väntetiden” och 
”omvårdnad under väntetiden”. ”Obehaglig väntan” innebar för patienten avsaknad av 
ostördhet, en miljö som var steril och rörig, känslor av övergivenhet samt hårda britsar som 
gav upphov till ryggsmärtor. Patienterna som upplevde en obehaglig väntan hade fått vänta i 
genomsnitt fyra timmar. ”Onödig väntan” karaktäriserades av väntan på läkarens beslut 
avseende vidare handläggning.  Med ”avsaknad av bra rutiner under väntetiden” avsåg 
författarna problem med journaler, remisser med otillräcklig information som renderade till 
dubbelarbete, men också systemet med olika sektioner på akutmottagningen. Uppdelningen 
av akutmottagningen i olika sektioner kunde för patienten innebära att denne slussades mellan 
de olika läkarna, vilket ledde till att patientens väntetid förlängdes. Den typ av väntan som 
benämndes ”lidande under väntetiden” innebar att patienten frös, kände sig hungrig, rädd, 
trött och smärtpåverkad samt i behov av information. Avseende ”negativa känslor under 
väntetiden” inkluderade denna typ av väntan känslor som irritation, rastlöshet och upprördhet. 
Dessa känslor tenderade att öka ju längre patienten fick vänta, och behov av trygghet och 
bekräftelse av personalen växte sig större. Under kategorin ”omvårdnad under väntetiden” 
belyste författarna hur betydelsefull sjuksköterskans attityd mot patienten och dennes 
anhöriga var.  
 
Sammantaget kan sägas att såväl kvantitativa som kvalitativa studier gällande väntetid på en 
somatisk akutmottagning framförallt har haft ett patientperspektiv. Få studier har undersökt 
fenomenet väntan på en akutmottagning utifrån sjuksköterskans perspektiv. Utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv med riktning mot patientens välbefinnande inkluderas båda 
dessa perspektiv som en sammanflätad enhet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). 
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SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan uppfattar fenomenet väntan på en 
somatisk akutmottagning. 
 
 
METOD 
 
Ansats  
Föreliggande studie är kvalitativ då avsikten var att uppnå förståelse för fenomenets 
beskaffenhet (Hartman, 1998; Polit & Hungler, 1999). Studien bygger på ett 
livsvärldsperspektiv som innebär att människans vardagsvärld och dagliga tillvaro 
uppmärksammas (Dahlberg et al, 2003). En fenomenologisk ansats har använts då det var 
informanternas uppfattning av fenomenet som eftersträvades (Dahlberg, Drew & Nyström, 
2001). 
 
Livsvärldsperspektiv  
Livsvärlden är ett grundantagande inom den fenomenologiska filosofin (Dahlberg et al, 2001). 
Med livsvärld avses den vardagliga värld som människan lever i och är riktad mot och som är 
oreflekterad, dvs. den är tagen för given (Dahlberg, et al, 2001; Bengtsson, 2001). Genom 
livsvärlden problematiseras ohälsa ur patientens perspektiv istället för ur medicinsk synvinkel. 
I detta patientperspektiv ingår också intresset för hur vårdaren upplever vårdandet, då denna 
upplevelse i förlängningen påverkar patientens situation (Dahlberg et al, 2003).  
 
Fenomenologisk ansats 
Målet med fenomenologin, samt denna studie, är att beskriva ett fenomens innebörd och 
mening, fenomenets essens, kärna. Med essens avses den form av fenomenet vari det ej finns 
någon variation. Skulle någon del tas bort, slutar fenomenet att vara just det fenomenet. De 
olika meningar som människor tillskriver fenomenet blir en variant av essensen, 
essensbeskrivning. Essensbeskrivningen ska vara omedelbart igenkännlig, samt utvecklande 
och berikande av vår kunskap om livsvärlden (Dahlberg et al, 2001).  
 
Förförståelse 
Som undersökare går det inte att frigöra sig från sin förförståelse utan den måste påvisas, 
synliggöras, reflekteras över för att kunna hanteras, tyglas, och på så vis vara hanterbar i ett 
undersökningssammanhang där öppenhet och följsamhet är att eftersträva (Dahlberg et al, 
2001). Enligt samma författare säger Merleau-Ponty att det är genom självreflektion som 
öppenhet mot fenomenet kan hållas (ibid). Undersökaren i föreliggande studie har arbetat som 
sjuksköterska i drygt 15 år inom olika specialiteter inom akutsjukvården. De senaste två åren 
har undersökaren varit anställd på en akutmottagning.  
 
Undersökningsgrupp och material 
Studien inkluderade tolv sjuksköterskor, av dessa var tre män, och nio kvinnor. Detta kan 
anses motsvara enhetens fördelning av manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Gruppen hade 
en arbetslivserfarenhet på mellan fyra och 30 år, samt erfarenhet av arbete på en somatisk 
akutmottagning mellan ett och ett halvt och 18 år. Den yngste informanten var 27 år, den 
äldste 52 år.  
 
På den aktuella enheten bedrevs verksamheten inom fem olika sektioner. Alla sjuksköterskor 
roterade mellan dessa sektioner. De olika sektionerna var medicin, kirurg, ortoped, 
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intagningsavdelning samt ögon – ÖNH1 sektionen. Sammanlagt arbetade vid maximal 
bemanning, sju till åtta sjuksköterskor dagtid, fem kvällstid, och två på natten. Vid behov 
kunde intagningsavdelningens personal användas som resurs. De läkare som bemannade 
akutmottagningen kom från respektive klinik, och arbetade utifrån respektive kliniks interna 
scheman. Ofta var det läkare under utbildning med stöd av olika former av bakjourssystem. 
Personalomsättningen var, under året då undersökningen gjordes, relativt hög.  
 
Datainsamlingsmetoden skrivna berättelser är vald i enlighet med van Manen som påpekar att 
tanken frigörs, tar form och klargörs genom skrivandet. Utöver det blir data inte påverkad av 
undersökaren genom interaktion såsom vid intervjuer, utan informanten kan själv i lugn och 
ro formulera sina tankar runt fenomenet. Detta ger undersökaren på ett enkelt sätt tillgång till 
informanternas livsvärld, samt en begränsad mängd data. Vid användandet av denna 
datainsamlingsmetod är det dock viktigt att ge informanten väl genomtänkta skrivanvisningar 
för att få så fokuserade berättelser som möjligt (Dahlberg et al, 2001).   
I föreliggande studie erhöll informanterna följande skrivinstruktion:  

Figur 1 
Utöver ovanstående uppmanades informanterna att skriva enkelt med egna ord utan att 
fundera över om svenskan var korrekt eller ej, att ta god tid på sig men samtidigt hålla en 
deadline om tre veckor. 
 
Tillvägagångssätt 
Studien genomfördes på en somatisk akutmottagning på ett medelstort sjukhus i södra 
Sverige, under senhösten 2005. Undersökningen initierades genom att undersökaren gav 
information vid ett sjuksköterskemöte. Som stöd användes en Power Point presentation. 
Denna lades därefter ut i klinikens elektroniska veckobrev, som information till de som inte 
varit närvarande vid mötet. Urvalet skedde via arbetsledaren på enheten utifrån givna 
inklusionskriterier (bilaga 1), dvs. att bägge könen skulle ingå, informanten skulle ha 
arbetslivserfarenhet som sjuksköterska omfattande minst ett år samt arbetsplatserfarenhet 
omfattande minst sex månader. För att erhålla en nyanserad bild av fenomenet väntan 
eftersträvades största möjliga spridning avseende ålder, kön och erfarenhet. Härvidlag hade 
arbetsledaren en viktig roll, pga. av sin kännedom om sjuksköterskorna på mottagningen. 
Möjlighet gavs också att delta på eget initiativ genom att anmäla sig till arbetsledaren som då 

                                                 
1 ÖNH = Öron- Näs- och Hals  

För att Du lättare ska komma igång får Du nedanstående punkter av mig att reflektera över. Se dem som ett stöd 
för Dig i Ditt skrivande.  

 beskriv Dina tankar och känslor så detaljerat som Du kan 
 fokusera gärna på en eller (helst) flera tillfällen – försök komma på tillfällen där Du hade en stark 

upplevelse av patientens väntan, eller tillfällen där Du hade stark upplevelse av egen väntan 
 beskriv tillfället så detaljrikt som möjligt. Försök koncentrera Dig på hur Du kände Dig då, hur Du 

tänkte, hur Du upplevde samt reagerade på omgivningen och vilka funderingar detta gav Dig efteråt  
 
Dessutom är det bra om Du reflekterar över följande frågor 

 vad tror Du orsakar väntan på akutmottagningen idag? 
 påverkar väntan Din relation till Din patient? 
 när Du som personal erfar väntan, är det då förknippat med Din patients situation? 
 lågprioriterade patienter alternativt patienter som prioriteras ner – hur påverkar det Dig i Ditt arbete? 
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kunde inkludera alternativt exkludera avseende ovanstående kriterier. I samband med att 
informanterna tillfrågades, fick de också ett skriftligt informationsbrev från undersökaren 
(bilaga 2) via arbetsledaren. Sammanlagt tillfrågades 14 sjuksköterskor att delta i studien. Två 
tackade genast nej pga. tidsbrist, övriga tolv fullföljde studien.  
 
Analys  
Dahlberg et al (2001) beskriver Giorgis fyra analysprinciper; dataläsning, dataindelning, 
meningsbärande enheter och strukturbeskrivning av fenomenet. Denna analysmetod är 
användbar när datamaterialet rör sig om ett 20-tal sidor (ibid). Föreliggande studie bygger på 
tolv informanters skrivna berättelser. Sammanlagt omfattade materialet 23 dataskrivna A4 
sidor, övervägande i typsnitt 12. I enlighet med ovan beskrivna metod, lästes först alla 
berättelserna igenom för att få en helhetsuppfattning. I nästa steg lästes berättelserna repetitivt 
en och en, tills de kändes helt igenom bekanta för undersökaren. Under denna tid, skrev 
undersökaren även ner olika stödord som återkom/framträdde i de olika texterna. Under 
påföljande steg i analysarbetet skrev undersökaren om berättelserna med egna ord, dvs. texten 
abstraherades utifrån hur den talade till mig. Då detta var gjort plockades än en gång stödord 
ut, stödord som utgjorde meningsbärande enheter. Härvidlag hade analysarbetet gått från 
helhet till del, och nästa steg var nu att bilda en ny helhet. Med hjälp av de meningsbärande 
enheterna kunde en ny helhet struktureras genom att innebördselement skapades.  
 
Forskningsetiska aspekter 
För föreliggande studie har ingen ansökan till forskningsetisk kommitté skrivits, då lagen 
(2003:460) klargör att då forskning som ej omfattar fysisk åverkan på människor, biologiskt 
material eller känsliga personuppgifter tillsammans med att formellt samtycke erhållits från 
informanterna som garanterats frivillighet, krävs ingen etisk prövning (ibid).  
Informationskravet har tillgodosetts, likaså kravet på informerat samtycke, frivillighet och 
konfidentialitet (Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003; Kvale, 1997). 
Även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2000) har beaktats avseende påbudet att bedriva 
forskning som är relaterad till omvårdnad (ibid).  
I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna autonomi, risk och nytta. 
Hänsyn till principen autonomi har tagits genom att informanterna har gett sitt skriftliga 
informerade samtycke efter information om studien (bilaga 3). Riskprincipen har tillgodosetts 
genom konfidentialitet. Nyttan med studien bedöms i att den kommer att bidra med ny 
kunskap då det idag tycks finnas brist på forskning inom valt område och perspektiv. Den nya 
kunskapen kan möjliggöra till förbättringar både då det gäller arbetsmiljö och 
patientbemötande. Nyttan med studien bedöms överväga studiens risker.   
 
 
RESULTAT 
 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan uppfattar fenomenet väntan på en 
somatisk akutmottagning. Resultatet av fenomenet väntan på en somatisk akutmottagning 
kom att utgöras av följande sammanflätade innebördselement: förväntningar, dilemma, 
maktlöshet och frustration. 
För enkelhetens och läsvänlighetens skull, kommer sjuksköterskan genomgående benämnas 
som hon. 
 
Förväntningar 
Sjuksköterskan beskriver väntan som ett fenomen där olika förväntningar från såväl patienter, 
sjukvårdspersonal och organisation bryts mot varandra. De visste att patientens huvudsakliga 
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förväntning var att få snabb ”//många tycker att är man på en akutmottagning så är det akut 
och man ska tas omhand direkt” (O:1), men också kvalificerad hjälp ”Förväntningarna som 
patienterna har när dom kommer till en akutmottagning präglas i allra högsta grad av att 
man ska bli omhändertagen med en gång, dessutom förväntas man tas omhand av en 
specialist” (R:9).  
Sjuksköterskans förväntningar på sig själv kunde ses genom hennes önskan om att alltid göra 
gott för patienten ”På vår arbetsplats är väntan oftast något negativt. Man vill att patienterna 
ska få hjälp så snabbt som möjligt och kunna avsluta något man påbörjat” (W:3) samtidigt 
som de skulle ställa upp för läkaren ”Man vill vara tillags för patienten, doktorn och sköta sitt 
jobb på ett korrekt sätt.”(W:3). Hon hade dessutom förväntningar på sig själv om att ge en 
god information till patienten, upprätthålla god sekretess, samt slutföra det omvårdnadsarbete 
som hon påbörjat. Allt detta inom ramen för den organisation som hon ingick i.  
Vidare upplevde sjuksköterskorna förväntningar från arbetsorganisationen som t.ex. att göra 
prioriteringar av patienterna tillstånd och behov av att träffa läkare ”När kontrollerna är 
tagna och status kontrollerat blir man prioriterade (eller sorterad) utifrån hur sjuk man 
bedöms vara” (M:2), ta ansvar för patientens medicinska säkerhet oavsett om patienten träffat 
läkare eller ej ” 

//finns en stor oro hos sjuksköterskan: så länge patienten inte är läkarundersökt 
så är det du som har hela ansvaret för patienten: ”har jag bedömt detta 
riktigt?”Kanske patienten är sjukare och behöver hjälp snabbare? Detta lever 
vi ständigt med som sjuksköterskor, det är ett ansvarsfullt arbete som kräver 
erfarenhet, kunskap och omdöme(U:11),  

samt följa de instruktioner som arbetsorganisationen gett ut i olika policydokument och 
riktlinjer ”Dessutom finns det PM på olika kontroller och observationer som ska göras, bra, 
men stressande när man inte HINNER göra allt som man borde.” (L:12). Sjuksköterskan 
upplevde också att arbetsorganisationen förväntade sig att hon skulle vara beredd och 
handlingskraftig, ”Ibland kan man som personal vänta på att svårt skadade/sjuka patienter 
ska komma. Vi har fått larm från ambulansen. När man sen har förberett allt som går att 
förbereda innan denna patient kommer, kan man känna en otålighet” (W:3) samt att hon 
omgående skulle genomföra läkarens ordinationer efter dennes bedömning av patientens 
tillstånd ”Då fick vi svårt att hinna med, när alla åtgärder skulle ske samtidigt – ytterligare 
väntan för patienten dels på oss och dels på röntgen” (W:3).   
Sjuksköterskans upplevelse av väntan i relation till patientens, egna och organisationens 
förväntningar kunde uttryckas på följande sätt ”Som sjuksköterska på en akutmottagning 
präglas i stort sett hela arbetstiden av en pågående väntan för patienter och även för 
sjuksköterskan.”(U:11). Dessutom upplevdes väntan som något som triggade till ökade krav 
på sig själv som sjuksköterska ”Patienterna på akutmottagningen får nästan alltid vänta. Jag 
anser att det är en av akutsjuksköterskans allra viktigaste uppgifter; att denna väntan blir så 
kort som möjligt.”(L:12). 
 
Dilemma 
Sjuksköterskorna visade på stor medvetenhet om alla förväntningar, men också att denna 
medvetenhet kunde ge en viss kluvenhet; det var svårt att vara medveten om att inte kunna 
uppfylla patientens förväntningar. Detta visade sig i en upplevelse av att väntan försatte dem i 
olika typer av dilemman. Det kunde handla om etiska dilemman som rädslan att göra fel ” Det 
gäller att prioritera grovt vad som ska göras, man springer hela tiden ändå räcker man inte 
till”(T:10) alternativt fatta fel sorts beslut och därmed förorsaka lidande hos andra patienter 
”Patienter och anhöriga som från första stund har ett negativt sätt/bemötande och tror att 
Dr. ska komma inom fem minuter och nästan kräver detta, dessa patienter skulle kunna vänta 
men ibland prioriterar man fram dessa för att undvika obehag” (P:7) genom att övriga 
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patienters väntetider då blir längre. Lidande kunde ta sig andra uttryck, och kunde beskrivas 
så här: ”Det gör ont när den gamla gumman/gubben ligger på britsen ensam få vänta länge.” 
(P:7). Inte sällan berodde denna väntan på exempelvis nedprioritering, t.ex. patienten 
bedömdes inte längre vara en traumapatient2. Men även olika undersökningsresultat och 
läkares ordinationer kunde dra ut på tiden och därigenom orsaka onödigt lidande pga. väntan. 
”Patienter som prioriteras högre kommer hela tiden in//. Ju fler patienter som kommer desto 
mindre tid har man för varje patient// man hinner inte gå in så ofta och titta till dem. // Det 
här blir på något sätt en ond cirkel//. (L:12).  
Det kunde också handla om praktiska dilemman som att bli tvungen att stå till svars för 
organisationens och andra vårdpersonals brister  

Något som är oerhört irriterande är när något har gått snett i hanteringen dvs. 
patienten har fått vänta länge, det är dennes tur och först då upptäcker man att 
något inte är utfört som gör att patienten får vänta ännu längre, t ex. är inte en 
journalanteckning utskriven. Detta tar kanske 5 minuter att göra men då måste 
läkare ta nästa patient vilket kanske tar en halvtimme till. Det som är så 
frustrerande i detta är ju den mänskliga faktorn, detta kunde vi ju i alla fall ha 
förhindrat, man känner skuld (U:11) 

men också dilemmat att inte alltid kunna hantera situationer på bästa sätt, tex. när 
sjuksköterskan kom i svaromål gentemot patienten ”Ibland kanske man säger saker på fel sätt 
vilket kan leda till onödig irritation. Man känner efteråt att varför sa jag så//” (Q:5).  
De praktiska dilemman som framträdde med väntan som bakgrund kunde kopplas till 
arbetsorganisationens ramar, vilka stundtals hindrade sjuksköterskan från att göra det hon 
visste skulle underlätta patientens upplevelse av väntan på akutmottagningen ”Vi saknar idag 
tre verktyg som skulle förändra väntetiden: prioriteringssystem, informationssystem och 
manualer för optimala förberedelser inför läkarkontakten.”(U:11). Andra praktiska dilemman 
som sjuksköterskan hamnade i, kopplades inte sällan till sjuksköterskans känsla av 
kompetens, att de kunde göra mer än vad de fick 

En helgdag var vår ortopedjour först på IVA väldigt länge och sedan på Op. 
Mycket patienter hade vi på akuten. Doktorn ifråga ville skriva 
röntgenremisserna själv, annars kunde ju vi ha förberett lite. Vi smärtlindade så 
gott det gick, men patienterna började efter några timmar att bli otåliga och 
irriterade.(W:3).  

Eller som en annan sjuksköterska uttryckte det ”Då är det väldigt frustrerande att man inte 
kan jobba på pga ingen doktor.” (T:10). 
Ytterligare ett praktiskt dilemma som tydliggjordes i väntan var relaterat till den patientgrupp 
som bedömdes vara lågt prioriterade3. Denna grupp kunde utgöras av t.ex. äldre patienter som 
av personal från kommunaltjänst eller anhöriga bedömts som inte hanterbara i sin 
hemsituation längre. På akutmottagningen utgjorde inte deras tillstånd någon anledning till 
snabb åtgärd 

Sist något om den 94 årige mannen med långt framskriden blodsjukdom, boende 
på servicehus med maximal hjälp. När han inkommer med ambulans efter att ha 
ätit dåligt och fått feber så får han vänta på sin tur, timme efter timme med 
dotter i pensionsåldern vid sin sida. Det hinner bli natt innan han äntligen 
kommer till en säng på en vårdavdelning. Hela tiden har vi som personal och 
även läkaren uppfattningen att det hade varit mycket bättre för patientenatt han 
varit kvar i sitt boende och fått hjälp där.(U:11). 

I väntan kunde naturligtvis de praktiska dilemmana även inbegripa eller övergå till etiska 
dilemman. Detta kunde visa sig genom att sjuksköterskan utifrån de arbetsorganisatoriska 
                                                 
2 med traumapatient avses en patient med sviktande vitala funktioner 
3 med lågt prioriterade patienter avses patienter vars tillstånd ej kräver akut vård/omhändertagande 
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ramarna ställde sig över patientens beslut att söka sig till akutmottagningen, och bedömde 
huruvida det var bra eller ej att patienten kommit till mottagningen  

Jag har nog vid flera tillfällen kanske bemött de patienter som har i mina ögon 
varit lågprioriterade på ett otillfredsställande sätt. Med det menar jag att jag 
inte ser det utifrån deras behov utan att deras besök inte passar in i våran mall 
när det gäller vilka patienter som ska vara på en akutmottagning.(R:9). 

Ett annat dilemma som hade sitt ursprung i den praktiska verksamheten men som upplevdes 
som ett etiskt dilemma, var omhändertagandet av en annan variant av lågt prioriterade 
patienter, dvs. de som sökte sig till akutmottagningen på eget bevåg. Dessa patienter hade i 
regel lättare åkommor. Det var inte helt ovanligt att dessa patienter krävde ett omedelbart 
omhändertagande  

När det gäller lågprioriterade pat. kan det i vissa fall vara svårt att förklara att 
det finns pat som är mer sjuka än andra. Vissa har full förståelse, medan många 
tycker att är man på en akutmottagning så är det akut och man ska tas omhand 
direkt. De sistnämnda kan bli ett problem med mycket ilska och hot om 
anmälan.// Dessa pat kan göra en mycket frustrerad pga att man oftast i dessa 
situationer inte har den tid det går åt att diskutera detta fram och tillbaka (O:1),  

vilket inte sällan föranledde dispyter mellan patienten och sjuksköterskan, och därigenom 
upptog mycket av sjuksköterskornas tid. Tid som för andra patienter kunde bli längre väntan 
”Den patienten tar mer tid och därför skjuter jag upp det hela tiden för jag hinner ej.” (S:8). 
Ibland löste sjuksköterskan en sådan situation genom att hon drog sig undan, väl medveten 
om att det inte var rätt vare sig för patienten som sökt sig till akutmottagningen, eller henne 
själv som sjuksköterska ”// och man undviker till sist pat eller anhörig för att slippa kritiken 
som man försökt förklara tidigare” (N:4), ”//så kan man komma i det läget att man hellre 
undviker kontakt//detta innebär förstås en risk, ju mindre man ser av patienten desto större 
risk för felbedömning.” (U:11).  
Både etiska och praktiska dilemman kunde utmynna i känslor av maktlöshet, dvs. 
sjuksköterskan kunde inte påverka situationen. 
 
Maktlöshet 
 Att inte kunna påverka de ständigt oförutsedda händelserna som hela tiden uppstår på en 
somatisk akutmottagning, skapar stress. Sjuksköterskans upplevelse av maktlöshet samtidigt 
som hon har ansvar för patientens välbefinnande blir en paradox, det vill säga en orimlighet 
men ändå sanning. 

En dag på medicinakuten. Pat kommer till AM4 vid 11.00-tiden, har en remiss 
från VC5, frågeställningen trombos??Blir ej påtittad förrän 13.00. Vi tar prover, 
pat ska på en flebografi. Fixar kaffe o smörgås. Det är lång väntan på röntgen, 
kommer ej dit förrän kl 15.45. Svaret anländer först 18.00. Får kvällsmat från 
Intaget. Pat får nu träffa kvällsjouren, får röntgensvaret som var u.a. och 
diagnosen erysipelas kl 19.15. Beställer sjukresa hem, kommer och hämtar 
20.00. Mycket lång dag för en gammal människa. (S.8) 

Eller som en annan sjuksköterska uttrycker det: 
Väntan är ett självklart inslag i den typen av verksamhet vi bedriver. I hela 
vårdkedjan på en somatisk akutmottagning följer väntan med som en boja runt 
foten, och det är det första som möter de flesta patienter och det sista de 
upplever innan de lämnar oss.(M:2) 

Inte sällan var dessa känslor relaterade till det arbetsorganisatoriska upplägget, och därigenom 
utanför sjuksköterskans möjlighet att påverka. En orsak till väntan som fick sjuksköterskan att 
                                                 
4 AM = akutmottagningen 
5 VC = vårdcentralen 
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känna sig maktlös utifrån hennes vilja att minska väntetiden för patienten, var ovana läkare. 
Deras ovana gjorde att de behövde, och tog lång tid på sig att undersöka patienten, men även 
att ordinera åtgärder och bedöma svar från laboratorier och röntgen. 

Anledningen till lång väntan på akutmottagningen tror jag är ovana AT-
doktorer. Detta leder ofta till att det är svårt för dem att fatta beslut om 
patienten, inläggningsfall eller inte, rtg eller inte osv. Då tar alla besök längre 
tid och patienterna får vänta onödigt länge. De har ju inte heller samma rutin 
(så klart) som vana läkare att undersöka patienten och även detta tar då längre 
tid. (V:6) 

Känslor av maktlöshet kunde också uppstå i samband med väntan på att blodprover och 
röntgenbilder skulle tas och analyseras. 

Röntgenundersökningen var snabbt utförd och patienten rullades tillbaka till 
akuten för väntan på röntgensvar. Efter en timme lyste röntgensvaret 
fortfarande med sin frånvaro, och sjuksköterskan på kirurgakuten ringde då för 
att höra om det inte var klart snart eftersom patienten var mycket upprörd och 
hade svårt at ligga fastspänd på madrassen. Röntgensjuksköterskan berättade 
då att svaret var skrivet men inte signerat, samt att röntgenjouren var hemma 
och åt middag. Med andra ord fanns det ingen färdigt svar att leverera till 
akuten. (M:2) 

Även den väntan som uppstod i samband med stor patienttillströmning, orsakade känslor av 
maktlöshet ”Denna ekvation är många gånger p.g.a. stor patienttillströmning omöjlig att få 
ihop och det upplever jag som mycket stressande.”(L:12).  
Ett ändrat arbetssätt som tenderade mot att göra mer och fler utredningar och behandlingar på 
akutmottagningen.  

Vårat arbetssätt har dessutom inte följt med den utveckling som vården av 
patienter på en akutmottagning har behov av. Platssituationen på sjukhuset gör 
att man i allt större utsträckning utreder mera för att förhindra en onödig 
inläggning, detta gör att väntetiderna på undersökningsrummen ofta blir långa. 
(R:9).  

Vårdplatsbristen påverkade sjuksköterskans arbete genom att skapa ett merarbete 
Dessutom har det sista åren blivit svårt att ordna sängplats till patienten, ibland 
kan ansvarig sjuksköterska behöva lägga mycket lång tid i telefon för att få en 
säng till patienten. Läggs många patienter in så kan det sammanlagt bli timmar 
i telefon! (L.12) 

som sjuksköterskan kände maktlöshet inför . I relation till denna maktlöshet skapades oro för 
patienten ”Hög belastning på medicinavdelningarna och patienten får därför även vänta på 
akutmottagningen innan den kommer upp till avdelningen. Detta är ett irritationsmoment då 
det ofta är stökigt på akuten och britsarna är hårda att vila på.” (V:6). 
Emellertid var det så att väntan på läkaren förorsakade den största känslan av maktlöshet. 
Sjuksköterskorna visste aldrig hur länge läkaren skulle finnas tillgänglig på mottagningen, 
eller när denne skulle ha möjlighet att återkomma ”Nu är det bara dr som fattas och han lyser 
med in frånvaro. (kanske står på op i flera timmar).” (O:1). Denna ovisshet som skapade 
osäkerhet gällande vilka förutsättningar som fanns, gav upphov till omfattande känslor av 
maktlöshet ”Vi har förberett patienten men det finns ingen doktor tillgänglig. Timmarna går 
helt enkelt.” (Q:5).  
För såväl sjuksköterskan som patienten var väntan svår att tidsbegränsa, den blev istället oviss 
”Det blir många ovissa timmar för anhöriga samt pat.”(Q:5). Denna ovisshet kunde vara svår 
att hantera för sjuksköterskan och därmed även svår att förklara för patienten. Ovissheten gav 
dem en stark känsla av maktlöshet, genom att de inte kunde ge besked till patienter och deras 
eget arbete blev stillastående i väntan på ordinationer. Det framkom dock tydligt att det inte 
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var själva tidsfaktorn som stressade sjuksköterskan utan oförmågan att påverka sin och 
patientens situation, de levde i en gemensam ovisshet. Det svåraste för sjuksköterskan var 
dock att se patienten fara illa ”// som vårdare är det alltid patientens lidande som leder till en 
känsla av stress och hopplöshet.” (M:2) och då inte ha möjlighet att påverka situationen till 
patientens fördel. Detta faktum upplevdes också som ett arbetsmiljöproblem ”Avslutningsvis 
tycker jag att detta är ett arbetsmiljöproblem för mig och att jag i vårdarperspektivet inte kan 
möta de behov som patienten har.”(R:9). Maktlösheten att inte kunna påverka, men trots detta 
att ha ansvar för patienten framstod som en orimlighet, men ändock en sanning. En paradox 
som i sig var oerhört frustrerande. Av den anledningen var det inte helt ovanligt att 
sjuksköterskan lämnade sitt arbete med en känsla av otillfredsställelse, uppgivenhet, skuld och 
frustration ”Vad brister det, måste det ta så lång tid. Inte mår man speciellt bra.” (P:7). 
 
Frustration 
Fenomenet väntan orsakade upplevelser av frustration och utsatthet för både sjuksköterska 
och patient. Hos sjuksköterskan föranledde detta till stress och skuldkänslor, som resulterar i 
att hon drog sig undan patienten. Patienten i sin tur reagerar med irritation och aggressivitet. 
Sjuksköterskorna upplevde frustration över att inte kunna motsvara alla de förväntningar som 
ställdes på henne. Sjuksköterskans frustration födde inte sällan skuldkänslor som hade sin 
grund i otillräcklighet ”Man känner sig otillräcklig många gånger på en akutmottagning; 
fastän man försöker göra sitt bästa så är det ibland som om man ändå inte gör tillräckligt.” 
(V:6) men även i den irritation som sjuksköterskorna kände inför exempelvis vissa patienters 
utfall ”Väntan skapar ofta irritation hos patienten och frustration hos oss personal. Dels 
känner man empati med patienten och dels får man hör mycket oförtjänt ’späk och 
spe’”(W:3). Sjuksköterskan upplevde att hon gjorde så gott hon kunde, men ändå räckte detta 
inte till ”Det är svårt att alltid vara korrekt och tillmötesgående när man behandlas illa, 
framförallt när man själv står utan möjlighet att påverka.”(U:11). På grund av väntan 
upplevde sjuksköterskorna sig utsatta ”De var mycket arga och upprörda och sättet de gick 
mot mig då jag pratade med dem gjorde att jag kände mig hotad. Jag kände mig även som en 
dålig sjuksköterska eftersom jag ville ju så gärna göra det bästa av situationen.” (V:6). 
Detta födde negativa känslor mot patienten men också rädsla som resulterade i dubbelhet i 
relation till patienten, dvs. sjuksköterskan ville väl men vågade inte. Det visade sig också att 
sjuksköterskorna bäddade in sin frustration genom rationalisering och detta uttrycktes på 
följande sätt ”//man är inte mer än människa.”(W:3; Q:5). Trots detta försvar kunde 
skuldkänslorna för att hon inte hunnit med, etsa sig kvar länge.  

Som ssk kan man också få väldigt dåligt samvete för att inte hinna med pat i den 
utsträckning man skulle vilja. Alltid kommer något annat i vägen. Det känns 
långt ifrån bra och kan finnas kvar i ens tankar långt efter arbetstidens slut. Då 
man ältar detta fram och tillbaka. (O:1). 

Den mänskliga faktorn ansågs dock inte vara någon legitim anledning till väntan. 
Sjuksköterskan blev därför oerhört frustrerad om hon upptänkte att patienten orsakats väntan 
pga något som hon hade missat eller kunnat förebygga ”//en läkare ’glömmer’ att signera ett 
röntgensvar, kemlab hittar ’koagler’ i blodrör osv//” (M:2).  
En annan följd av väntan som sjuksköterskan upplevde som frustrerande var då hennes roll 
omvandlades till en form av trivselfaktor för att på sätt försöka kamouflera patientens 
upplevelse av väntan ”Ibland har jag känslan av att vara serveringspersonal alt personal på 
en flygplats, där resan till Grekland har blivit försenad och jag som vårdare skall hålla 
patienterna på gott humör.”(R:9). I sådana situationer kände sig inte sjuksköterskan 
respekterad utifrån sin profession, likväl som när acceptansen för deras arbete var låg. 

Mannen blev mycket upprörd och kastade ur sig att ’du har ju bara gått här och 
latat dig hela eftermiddagen eftersom läkaren inte varit här’. I ovanstående fall 
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framgår det ganska tydligt att patienten tyckte det var acceptablet att vänta på 
läkaren under flera timmar då denne stod på operation, han hade heller inte 
kommenterat väntetiden för läkaren. När det sedan kommer till sjuksköterskans 
arbete kan han plötsligt inte acceptera en väntetid på tio minuter utan att 
protestera. (M:2).  

Vidare framstod nonchalansen från andra inom vården i relation till patienten tydligare i 
väntan och kunde generera känslor av frustration hos sjuksköterskan ”//ingen kan väl 
acceptera att de får vänta därför att tjänstgörande läkare tycker att patienter med buksmärtor 
gott kan ’ligga till sig’ några timmar.” (M:2). Eller som en annan sjuksköterska uttryckte det 

Nu när det ej är en IVA pat prioriteras denna pat ej så snabbt från röntgens 
sida. Anhöriga kommer och är oroliga.// Efter en stund börjar pat få ont igen, 
jobbigt att andas, vi ringer bort till röntgen och får komma efter ca 15 min. 
Anhöriga tycker det känns obehagligt att se sin anhörig ha ont, och att det ej är 
skönt på traumatransfern, halskragen spänner, det är jobbigt.// Detta svar 
dröjer ca 1 timme att få. Då har anhöriga varit ute hos oss ett antal gånger, 
frågat om vi vet något, berättat att det gör ont av halskragen, tycker madrassen 
är hård. Denna situation är jobbig// (S:8).  

 
 
DISKUSSION 
 
Föreliggande studie visar att sjuksköterskan på en somatisk akutmottagning upplever väntan 
påfrestande, då det är ett fenomen som styr hela arbetssituationen, men som inte kan påverkas 
av sjuksköterskan själv. Fenomenets beståndsdelar så som de har framträtt i denna studie är 
förväntningar, dilemma, maktlöshet och frustration. Sjuksköterskorna upplever att deras 
förväntningar kommer till korta, att de ställs inför dilemman de måste ta ställning till och de 
upplever ofta maktlöshet och frustration.  
Syftet med studien bedöms vara nått då sjuksköterskorna i sina berättelser väl beskrivit hur de 
uppfattat fenomenet väntan i arbetet på en akutmottagning.  
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan uppfattar väntan på en somatisk 
akutmottagning. Eftersom avsikten var att uppnå en förståelse för upplevelsen av väntan 
antogs en kvalitativ ansats då denna ansats har för avsikt att utveckla en omfattande 
beskrivning och förståelse fenomen så som de uppfattas i sin kontext (Polit & Hungler, 1999). 
Enligt Hartman (1998) karaktäriseras kvalitativ ansats av att strävan är att förstå hur individer 
upplever en situation, och detta görs genom att uppnå förståelse för individens livsvärld (ibid). 
Livsvärldsperspektiv har fokus på relationen mellan världen och individen, i denna relation 
ses, förstås, beskrivs och analyseras världen så som den uppfattas av individen. Livsvärlden är 
navet i fenomenologin och hermeneutiken (Dahlberg et al, 2003). Inom livsvärldsperspektivet 
finns det två metoder, hermeneutik och fenomenologi (Dahlberg et al, 2001). Då det var en 
uppfattning av väntan och inte en tolkning, föll valet på fenomenologin. Fenomenlogins 
avsikt att beskriva ett fenomen så som detta upplevs av informanterna, och gör därmed inte 
anspråk på att förklara och analysera (Kvale, 1997). Genom att låta informanterna som bestod 
av både manliga och kvinnliga sjuksköterskor i olika ålder och med olika lång yrkeserfarenhet 
inom akutvård beskriva sin upplevelse av fenomenet väntan gavs en varierad bild av 
fenomenet. Just genom dessa variationer kunde beskrivningen av dess essens framträda 
(Dahlberg et al, 2001; Bengtsson, 2001). Urvalet av de sjuksköterskor som ingick i studien 
och som valdes ut av en arbetsledare på enheten, bedöms uppfylla de inklusionskriterier 
(bilaga 1) som var uppsatta för studien.   
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I föreliggande studie hade undersökaren mycket förförståelse att beakta eftersom studien är 
genomförd på den egna arbetsplatsen. Undersökaren valde att hantera detta genom valet av 
datainsamlingsmetod, men även genom att hålla alla informanter strikt konfidentiella under 
hela arbetet. Redan när undersökaren började sin anställning på akutmottagningen, gjordes 
reflektioner över arbetssituationen som sådan, men även fenomenet väntan. Dessa skrevs ner, 
och detta dokument har varit ett stöd för undersökaren under arbetes gång. Till sist 
distanserade undersökaren sig till materialet i perioder omfattande några dagar till någon 
vecka, tio dagar. Genom att inte arbeta aktivt med materialet men ändå ha det med sig hela 
tiden, reflekterades kritiskt såväl materialets koppling till undersökaren som dess innehåll.  
 
Som datainsamlingsmetod användes skrivna berättelser. Skrivna berättelser har den fördelen 
att undersökaren inte kan påverka det som skrivs i relation till det fenomen som skall 
undersökas (Dahlberg et al, s 2001). Eftersom undersökningen genomfördes på undersökarens 
arbetsplats bedömdes denna metod som lämplig för att undvika bias. På så vis kunde såväl 
sjuksköterskorna som undersökaren hålla distansen till sina relationer med varandra 
(Dahlberg et al, 2001). Stor vikt las vid att formulera tydliga och noggranna skrivinstruktioner 
(figur 1) i avsikt att undvika de risker som litteraturen påvisar; en begränsad mängd data att 
arbeta med (Dahlberg, 1997) och svårigheten att ställa följdfrågor (Dahlberg et al, 2001). 
Emellertid visade det sig att de skrivna berättelser som ligger till grund för denna uppsats var 
väl fokuserade på fenomenet väntan så som respektive sjuksköterska uppfattade detta. 
Datamängden innehöll inte så mycket bi-information som skulle ha kunnat grumla fenomenet 
under undersökningen, utan istället blev datamängden kort och koncis, vilket gjorde den lätt 
att hantera. Innehållet i datamängden bedömdes vara tillräckligt innehållsrikt. Genom att ha 
skrivna berättelser att förhålla sig till kunde författaren förhålla sig fri från kopplingar till 
materialet under analysfasen. Denna frihet underlättade följsamheten och öppenheten till 
materialet, så att undersökaren i analysen kunde gå från helhet, genom delar till en ny helhet 
(Dahlberg et al, 2001).  
 
För att hålla sjuksköterskorna konfidentiella för undersökaren involverades arbetsledaren på 
arbetsplatsen då urval skulle göras. Arbetsledaren fungerade som kontaktperson mellan 
informanterna och undersökaren under hela processen. De skrivna berättelserna gavs till 
arbetsledaren i slutna kuvert, endast märkta med en siffra. Siffran kopplade arbetsledaren ihop 
med namnet i ett särskilt dokument. Vidare var det hon som erhöll och förvarade, det skriftligt 
informerade samtycket från informanterna. Tilläggas bör att för att säkerställa informanternas 
konfidentialitet i förhållande till arbetsledaren, så skapades en kodnyckel som använts för 
citaten i resultatet, endast känd av undersökaren.  
 
Svaghet och styrka  
En svaghet i detta arbete var att studien genomfördes på undersökarens egen arbetsplats. Detta 
har dock hela tiden varit i fokus, för att på så sätt uppnå minsta möjliga påverkan på 
materialet. Det som varit primärt genom konfidentialiteten, förutom att tygla förförståelsen, 
var att inte färgas av personkännedom. Ytterligare en svaghet i studien är just 
tillvägagångssättet, med arbetsledaren i central roll. Härvidlag kunde autonomin diskuteras, 
då informanterna kan ha varit behäftade med en känsla av tvång eftersom de blev tillfrågade 
av sin närmaste chef. Dock bedömdes det vara en liten risk eftersom av de som tillfrågades 
var det endast två som tackade nej. Därav kan slutsatsen dras att tvånget inte var av betydande 
karaktär. Även sjuksköterskornas förhållande till undersökaren kan diskuteras, det är möjligt 
att deras deltagande trots allt är relaterat till någon form av beroende till undersökaren. Till 
sist kan det konstateras att arbetet hade kunnat stärkas genom att komplettera berättelserna 
med intervjuer (Dahlberg et al, 2001). Det hade gett ökad möjlighet till generalisering och 
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förstärkning av resultatet genom undersökar- och/eller metodtriangulering (Polit & Hungler, 
1999). 
 
Styrkan med studien är att den med speglar sjuksköterskorna uppfattning väl, då den beskrivs 
med deras egna ord. Ytterligare en styrka var datainsamlingsmetoden, då den passade väl in 
på såväl syfte som konfidentionalitetskravet. Det kan också förmodas att den underlättade 
analysarbetet genom sin komprimerade form (Dahlberg et al, 2001). Till sist kan det antas att 
det faktum att sjuksköterskorna var väl införstådda med vem undersökaren var kan ha 
påverkat dem positivt, de litade på denne och hade förhoppningen att studiens resultat skulle 
komma dem tillgodo. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskor på en somatisk akutmottagning 
uppfattar väntan som ett mångfacetterat fenomen. I väntan framstod tydligt de förväntningar 
som sjuksköterskorna upplevde. Väntan innebar också olika typer av dilemma samt känslor av 
maktlöshet och frustration. De sistnämnda aspekterna av väntan blev tydligare allteftersom 
väntan blev mer och mer oviss, och därmed svår att hantera.  
 
Enligt sjuksköterskorna utlöste väntan känslor av frustration och aggressivitet hos både 
sjuksköterskan och patienten. Ibland kunde det till och med gå så långt att patienten uppträdde 
hotfullt mot sjuksköterskan, och sjuksköterskan i sin tur blev arg och irriterad på patienten. 
Att väntan triggar igång aggressiva känslor som kan föranleda hot om våld eller våldsamma 
handlingar från patientens sida, har även visat sig i en studie inom en psykiatrisk vårdkontext 
(Bengtsson-Tops, 2005). I den studien visade det sig att oro och aggressivitet gärna visade sig 
i relation till en väntan som var oviss, tillsammans med känslor av stress, irritation, ångest och 
känslor av meningslöshet. Den ovissa väntan upplevdes dessutom som längre än den reella 
tiden, tiden gick långsammare. Även i föreliggande studie inbegrep väntan en stor del av 
ovisshet. Sjuksköterskorna upplevde ovisshet genom att inte veta vilka förutsättningar hon 
hade att arbeta utifrån, och hon upplevde det som en stor frustration att inte kunna ge sin 
patient klara besked om varför eller hur länge patienten skulle behöva vänta. Ju större ovisshet 
desto större maktlöshet, frustration och utsatthet för sjuksköterskan. Härvidlag kan slutsatsen 
dras att frustration, oro och irritation är karaktäristiska känslor för oviss väntan, oavsett 
vårdkontext. De skrivna berättelserna gav också en bild av hur sjusköterskan och patienten 
delade på den ovisshet som finns i väntan. För sjuksköterskan blev det en paradox, eftersom 
hon kände sig ansvarig för patienten under dennes tid på mottagningen, samtidigt som väntans 
ovisshet omöjliggjorde detta ansvar. 
 
Då sjuksköterskan kände sig irriterad på patienten uppstod inte sällan dispyter mellan henne 
och patienten. Vid dessa tillfällen gick hon emot sin etiska och professionella övertygelse om 
att göra gott, vilket i sin tur födde skuldkänslor hos sjuksköterskan. Vidare var det så att 
patientens irritation över att behöva vänta, tog sig sådana uttryck som verbala hot om att 
skada, vilket gjorde att sjuksköterskan ibland kunde känna sig fysiskt hotad. Samma fenomen 
kunde May & Grubbs (2002) påvisa i sin studie. Enligt dem hade 100 % av sjuksköterskorna 
upplevt verbalt hot det senaste året, och hoten kom från såväl patienter som anhöriga. Enligt 
Henderson (2003) har hot en signifikant påverkan på sjuksköterskans förmåga att vårda, vilket 
här har visat sig som skuldkänslor, undandraganden från sjuksköterskornas sida. May & 
Grubbs (2002) påvisar att 65,2 % av sjuksköterskorna kände minskade arbetsglädje i relation 
till hot och våld, med symtom som ilska, oro, rädsla, inre stress, misstro och maktlöshet 
(ibid). Ett fenomen att ha i åtanke avseende den höga personalomsättningen som rådde på den 
aktuella akutmottagningen. Det var intressant att resultaten i föreliggande studie visade hur 
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sjuksköterskorna upplevde att de fick stå till svars för väntans negativa innehåll så som 
patienter och deras anhöriga upplevde den. Detta kan förankras i May & Grubbs (2002) studie 
som påvisar att väntetiderna var grundorsaken för patienternas ilska i knappt 38,4 % av fallen, 
för anhörigas utfall var det 47,7 % som relaterades till väntetiderna (ibid). I föreliggande 
studie påpekade sjuksköterskorna bristen på vårdplatser som en orsak till väntan, och det kan 
bekräftas i en studie av Ganapathy & Zwemer (2003), där de beskriver ett team som tog över 
vården/ansvaret för patienter som väntade på vårdplats på avdelning. Sammantaget kan sägas 
att sjuksköterskan i väntan hamnade i utsatta lägen på olika sätt. Detta torde innebära att 
hennes arbetsmiljö inte erbjuder henne det skydd hon behöver för att utföra sitt arbete så som 
hon önskar, vilket May & Grubbs (2002) också lyfter när de skriver att 41 % av 
sjuksköterskorna indikerar att inga åtgärder tagits för att hjälpa dem med våldet på 
arbetsplatsen. Detta bör sättas i kontrast till tidigare forskning med patientperspektiv såsom 
Nyström, Nydén och Peterssons (2003) studie där de påvisade att patienterna hellre höll inne 
med sina klagomål, och försökte vara ”bra patienter”, för att på så vis få så god omvårdnad 
som möjligt. En annan studie (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003) påvisade hur patienter 
anpassade sig till rådande förhållanden på akutmottagningen, utan att klaga hos 
sjuksköterskorna. Istället uttryckte sig patienterna ursäktande för sjuksköterskornas bristande 
omhändertagande (ibid). 
 
Vårdarlidande 
Sammanfattningsvis kan det slås fast att fenomenet väntan på en somatisk akutmottagning 
genom alla sina prismor skapar ett lidande för dem som vårdar, vilket kan benämnas 
vårdarlidande. Samma fenomen har även Roxberg (2005) kunnat påvisa då hon i sin 
avhandling diskuterar vårdarlidande som ett begrepp relaterat till den vårdorganisation som 
vårdarna är involverade i (ibid). Sjuksköterskorna lider av att inte kunna vårda på ett sådant 
sätt som de vet att de kan, och som de önskar. För att skydda sig själva, drar sig 
sjuksköterskorna istället undan från patienten. Detta undandragande bidrar till ett lidande i 
form av skuldkänslor. Undandragandet i sig kan i sin tur förorsaka det som Dahlberg et al (s 
33-38, 2003) definierar som vårdlidande, dvs. ett lidande för patienten bland annat pga. att 
patienten inte blir sedd av sjuksköterskan. Här kan paralleller dras mellan vårdlidande och 
vårdarlidande. Bägge upplevelserna grundar sig bland annat på förväntningar och maktlöshet. 
Patienten har en förväntan om att bli bekräftad som lidande människa, och upplever en stor 
maktlöshet när så inte sker. På samma vis skapar kombinationen väntan tillsammans med 
sjuksköterskans förväntningar på sig själv, en upplevelse av maktlöshet. Sjuksköterskan delar 
på lidandet likväl som ovissheten. Upplevelserna av dessa bägge lidande hindrar effektivt 
många möjligheter till en positiv utveckling av vårdandet. Wiman och Wikblad (2004) kunde 
i en studie påvisa att beteende hos sjuksköterskan på en akutmottagning, som de kallade för 
ett ”vänta-och-se” beteende. Detta beteende bedömdes vara rakt igenom ett ”icke-vårdande” 
beteende. Enligt Kihlgren at al (2005)bör sjuksköterskor på akutmottagning ges möjlighet att 
lära sig balansera kravet på den medicinska kunskapen i förhållande till den goda 
omvårdnaden. Generellt förefaller det vara de arbetsorganisatoriska ramarna som genom sin 
struktur försvårar vårdandet, och därmed orsakar såväl vårdlidande som vårdarlidande. Dunn, 
Wilson och Esterman (2005) visade i en studie av upplevd tillfredsställelse för sjuksköterskor 
inom akutsjukvården hängde mycket ihop med den arbetsorganisatoriska delen. Var den bra, 
upplevde sjuksköterskan stor tillfredsställelse, var den mindre bra, skapade den hög 
otillfredsställelse. Wireklint-Sundström ( 2005) beskrev inte något direkt vårdarlidande i sin 
avhandling om den prehospitala vården, men hon påvisar samma upplevelser av utsatthet, 
stress och viljan att göra gott, som i föreliggande studie. I sitt resultat diskuterar hon att den 
medicinska vården bör sammanfogas med det vårdvetenskapliga synsättet. Om så är möjligt 



14 

skulle en synergi effekt kunna uppnås och bästa möjliga vård ges till patienten (ibid), vilket 
även Kihlgren et al (2005) poängterar vikten av. 
 
Konklusion 
För att uppnå en förbättrad vård på den somatiska akutmottagningen, bör fenomenet väntan 
tydliggöras för alla parter, inte bara patienten, för att uppnå ett bättre välbefinnande för 
densamme. Det som i föreliggande studie benämns vårdarlidande, är kanske det som skapar 
den speciella atmosfären på en akutmottagning, och som gör att sjuksköterskan har svårt att 
möta sin patient, och därmed orsaka de brister som tidigare forskning har påvisat. Kanske är 
det som så att vi inom vården även behöver lära oss vårda vårdarna, för att på så vis öka 
möjligheten för minskat vårdlidande för patienterna.  
Genom att visa på alla dessa effekter som väntan utsätter sjuksköterskan för, bör denna studie 
kunna utgöra ett bra underlag för förändringsarbete inom akutmottagningsverksamhet.  
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Bilaga 1    Inklusionskriterier och identifikationsdokument 
 
 
Kriterier för att ingå i studien är följande: 
 
 bägge könen bör ingå 

 arbetslivserfarenhet som ssk minst ett år, ingen gräns uppåt 

 arbetsplatserfarenhet, minst sex månader och uppåt, ej nödvändigt just 

aktuell akutmottagning 

 
Kriterier för anonymitet och urval 
I tabellen noteras namn, ID nr som personen får i studien, datumet när personen 
får info och skriver på sitt samtycke, datum när texten kommer åter samt till sist 
urvalet dvs utvald, eget intresse eller intresse i andra hand (anmäler sig efter att 
ha blivit inspirerad/intresserad av annan deltagare). 
 
Obligatoriska uppgifter och samtyckesdokument delges ej undersökaren förrän 
denna önskar kontakt med någon informant, alternativt när metoddiskussionen 
ska skrivas och arbetet därmed är i sin slutfas. 
 
Namn ID nr Datum start Datum åter Urval 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Bilaga 2  Informationsbrev till informanter 

 

Akutkliniken, CLV 
 
Kära kollega! 
 
En akutmottagning präglas till stor del av väntan. Mest naturligt att tänka på är då den väntan 
som patienten blir utsatt för, men även vårdpersonalen som arbetar där upplever väntan.  

Denna studie har för avsikt att studera fenomenet väntan ur vårdpersonalens, dvs Ditt perspektiv. 
Studien ingår som en del i ett samverkansprojekt mellan Akutkliniken och Växjö universitet. 
Avsikten är att studiens resultat skall hjälpa oss att identifiera problem beträffande vårt arbetssätt 
som vi kanske inte har varit observanta på tidigare. Lyckas vi med föresatsen kan resultatet här 
ligga till grund för vidare arbete inom projektet Akuten 2006.  

Min förhoppning är att Du kan medverka, men naturligtvis bygger Ditt deltagande helt på 
frivillighet, likväl som det är en självklarhet att Ditt bidrag är strikt konfidentiellt. 

Avsikten är att Du ska skriva ner Dina personliga tankar, funderingar och erfarenheter runt 
fenomenet väntan så detaljerat och nyanserat som möjligt. Kan Du koppla det till en specifik 
situation (eller flera) underlättar det både för Dig och för mig. Du skriver helt anonymt. 
Eventuellt kan jag vilja komma i kontakt med Dig längre fram, för att ställa några frågor 
utgående från Din text. Då bryts anonymiteten men texten fortsätter naturligtvis att vara 
konfidentiell. Därför kan det vara bra för Dig att spara en kopia av det Du har skrivit, så att vi 
enkelt och smidigt kan ta upp tråden och prata om Din text och Dina erfarenheter.   

Med vänlig hälsning 

Sara Wireklint 
 
 

I tålamodets skola blir ingen fullärd  
(svenskt ordspråk) 



Bilaga 3 Samtyckesdokument inkluderat obligatoriska uppgifter 
 

Obligatoriska uppgifter 

Namn:_______________________________________________________ 

Ålder:____________________ 

Arbetslivserfarenhet, antal år som ssk:___________________ 

Arbetsplatserfarenhet, antal år på Akutmottagning:____________________ 

Annan arbetslivserfarenhet, antal år och som vad:_____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

 
 

Formellt samtycke 

till deltagande i studien med arbetsnamn ”Akutmottagning – en vårdmiljö 

präglad av väntan, sedd ur sjuksköterskans perspektiv” på Akutmottagningen, 

CLV hösten 2005 

 

 härmed intygas att jag har tagit del av informationen angåenden studien 

 jag godkänner de premisser som delgivits mig och ger därmed mitt samtycke 

till att delta 

 jag är helt medveten om att jag när som helst kan bryta mitt deltagande 

 jag är också helt medveten om att någon förklaring till att jag bryter mitt 

deltagande är jag inte skyldig att ge 

 

 
 

 

 

 

------------------------------------                            ------------------------------------------ 

Ort och datum   Underskrift 
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