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ABSTRACT 
Aim: The aim of this study was to describe what nurses experienced in connection with 

waiting time related frustration among patients and relatives in the emergency 

department and also what strategies nurses use to manage waiting time related 

frustration. 
Background: The numbers of emergency department visits are increasing and lead to 

waiting times which can cause frustration among patients and relatives, a frustration that 

nurses encounter in their everyday work and need strategies to deal with. 
Methods: This is a descriptive qualitative study. Interviews are conducted with five 

nurses, transcribed and analyzed by qualitative content analysis. 
Findings: The nurses feel inadequate and powerless when they meet patients and 

relatives frustration. In order to deal with patients and relatives frustration, they use the 

strategy of participation, which implies to involve and meet patients and relatives needs 

for information and to be seen. In order to prevent themselves becoming frustrated they 

use adaptability, by creating an inner calm, not take it personally and to distance 

themselves from the frustration. 
Conclusion: The result highlights the importance of managing the activity to reduce 

waiting time related frustration, for example through reflection and working for 

reducing waiting times. Further research is also needed.  
KEY WORDS: Frustration, emergency department, waiting time, nurse  
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INTRODUKTION 

 

Patienters upplevelse av ohälsa medför att flertalet patienter och närstående förväntar 

sig ett skyndsamt omhändertagande på akutmottagningen (1). Patienter som kommer till 

akutmottagningen blir initialt bedömda och prioriterade utifrån behov av vård och 

behandling, detta är en vårdaktivitet sjuksköterskan ansvarar för (2). Patienternas behov 

av att snabbt bli undersökta av läkare och få medicinsk behandling varierar, vilket 

påverkar väntetiden till läkarbedömning. Antalet akutmottagningsbesök ökar samtidigt 

som antalet akutmottagningar minskar, vilket ofta resulterar i överbelastade 

akutmottagningar, en problematik som existerar både nationellt (3) och internationellt 

(4). Problemet med väntetider på akutmottagningen beror på svårigheter att styra 

patientflöden. När patienttillströmningen ökar samtidigt som patientutflödet från 

akutmottagningen inte är tillfredsställande uppstår oönskade väntetider för patienter och 

närstående. En av orsakerna till ökade väntetider utgörs av bristande tillgång på 

vårdplatser (5,6,7).  

 

Väntetiderna på akutmottagningen kan förorsaka frustration hos patienter och 

närstående, en frustration som sjuksköterskan möter i sitt vardagliga arbete. Frustration 

beskrivs som en känsloreaktion som uppstår när individens väg till ett eftersträvat mål 

hindras (8,9). Men frustration kan också skildras utifrån behov. Halse (10) beskriver 

Maslows behovsteori där behoven styr människan, basala behov som tillfredsställelse av 

hunger och törst men även sociala behov som trygghet och säkerhet tillhör de 

grundläggande behoven. Behov omfattar även självhävdelsebehov som att bli sedd samt 

behov av självförverkligande som exempelvis att kunna påverka sin situation. Behov av 

trygghet är centralt för patienter och närstående under deras vistelse på 

akutmottagningen menar Frank (9)  som i sin studie visar att patienter uppskattar när de 

känner sig sedda av vårdarna och därmed känner sig delaktiga. Utebliven 

behovstillfredsställelse ger frustration, frustration kan vara ett uttryck för bristande 

delaktighet (9). En förutsättning för delaktighet på akutmottagningen är att en vilja till 

delaktighet finns hos både sjuksköterska, patient och närstående, delaktighet kräver att 

alla parter är aktiva.  Även yttre förutsättningar som till exempel att ledningen 

prioriterar att sjuksköterskorna har tid för patienter och närstående påverkar möjligheten 

att skapa trygghet och därmed delaktighet, den inte ovanliga tidsbristen utgör ett hinder 

(9). En studie (11) visar att trygghet hos patienter och närstående är beroende av 

prioriteringsnivå, sjuksköterskans professionalism och förståelse för den enskilde 

patienten. Närstående till patienter med högre prioriteringsgrad är mer tillfredsställda än 

de med lägre prioritet, beroende på att den högre prioriteringsgraden genererar mer 

uppmärksamhet från sjuksköterskorna. Nyström (12) beskriver hur väntan utan att få 

information upplevs oroande av patienter och närstående som inte känner sig sedda. 

Information om vad som ska hända under patientens vistelse på akutmottagningen utgör 

därför en viktig del i sjuksköterskans relationsskapande aktiviteter och är betydelsefullt 

för patienter och närståendes behov av att bli bekräftade (11,12). Även andra studier 

(13,14) visar att kommunikation och information om exempelvis väntetider värdesätts 

högt och kan reducera både klagomål och aggressioner på akutmottagningen. De 

klagomål som framförs rör exempelvis bristande information och långa väntetider. 

Patienterna i väntrummet saknar information om varför de får vänta, varför en del får gå 

före och varför allt tycks stå stilla ibland. När patienterna inte känner till 
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prioriteringssystemet skapas oförståelse som leder till klagomål (14). Samtidigt visar 

ytterligare studier (15,16) att patienter och närståendes frustration på akutmottagningar 

är ett växande problem. Sjuksköterskorna är mer utsatta av patienter och närståendes 

frustration än läkarna (15). Över hälften av sjuksköterskorna i en turkisk studie (16) 

uppger att de känner ilska och frustration efter att de blivit utsatta för verbala 

aggressioner, men även upplevelser av ängslan och hjälplöshet är vanliga. 

Sjuksköterskornas frustration påverkar omhändertagandet negativt vilket kan ses i form 

av minskad produktivitet och omsorg om patienter och närstående samt en ökad risk att 

begå fel i arbetet (16). 

                                                                                                                                                         

Patienter och närstående på akutmottagningen är i behov av trygghet och bekräftelse, 

om de inte får sina behov tillgodosedda av sjuksköterskorna i sitt besök på 

akutmottagningen kan ett vårdlidande uppstå. Eriksson (17)  beskriver vårdlidande som 

det lidande som uppkommer till följd av själva vårdandet eller brist på vårdande.  

Utebliven vård i form av brist på trygghet och information kan leda till känslor av att 

inte bli sedd, vilket i sin tur kan leda till frustration och vårdlidande.  Dahlberg (18)  

menar att vårdlidandet ofta har sitt ursprung i vårdrelationen. Otillräcklig kunskap och 

bristande reflektion från vårdarnas sida är faktorer som kan orsaka vårdlidande. 

 

Aktuell studie fokuserar på väntetidsrelaterad frustration på akutmottagningen. Med 

väntetidsrelaterad frustration avses frustration som uppstår hos patient och/eller 

närstående i samband med väntan på bedömning, diagnostik, behandling eller på beslut 

om antingen inläggning eller hemgång. Väntetidsrelaterad frustration kan även uppstå i 

samband med väntan på att komma till vårdavdelning Studien förväntas bidra med 

kunskap om sjuksköterskors upplevelser av patienter och närståendes 

väntetidsrelaterade frustration och strategier för att hantera den. 

 

 

SYFTE 

 

Studiens syfte är att beskriva vad sjuksköterskor upplever i samband med 

väntetidsrelaterad frustration hos patienter och närstående på akutmottagningen samt 

vilka strategier sjuksköterskor använder för att hantera frustration som uppkommer i 

samband med väntetider. 
 

 

METOD 

 

Studiedesign 

Studien har en deskriptiv design vars ändamål var att beskriva sjuksköterskornas 

upplevelser av väntetidsrelaterad frustration. Intervjuer är utförda och analyserade med 

kvalitativ innehållsanalys (19).  
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Informanter  

Fem sjuksköterskor som var villiga att dela med sig av sina erfarenheter och motsvarade 

urvalskriterierna ingick i studien. Informanternas erfarenhet av akutmottagningsarbete 

varierade mellan 9 och 24 år och merparten (80 %) var kvinnor. För att inkluderas i 

studien krävdes en erfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska på akutmottagning 

minst fem år samt erfarenhet av arbetstid spridd över hela dygnet. Kriterierna syftade till 

att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av alla arbetspositioner på akutmottagningen 

och även arbeta sena kvällar och nätter när väntetiderna ofta är som längst.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes på en västsvensk akutmottagning i ett 

upptagningsområde med cirka 250 000 invånare med ungefär 360 vårdplatser, 

akutmottagningen har cirka 43 000 besök/år. Vardagar mellan klockan 08 och 16 

tillämpas så kallad teamtriage för att korta väntetiderna till läkarbedömning, vilket 

innebär att läkare bedömer patienten tillsammans med sjuksköterska och 

undersköterska. När teamtriage används får 85 % av patienterna träffa läkare inom 90 

minuter oavsett prioriteringsnivå. Jourtid, när samtliga patienter triageras av 

sjuksköterskor blir 55 % av patienterna läkarbedömda inom 90 minuter. Data utgörs av 

individuella intervjuer vilka genomfördes under oktober 2010. Fyra av intervjuerna 

genomfördes på aktuell akutmottagning medan en intervju genomfördes i författarens 

hem.  Informanterna uppmanades att beskriva något tillfälle när de mött patienter eller 

närstående som varit frustrerade över väntetider och vad de upplevde i samband med 

detta. Informanterna uppmanades också att besvara frågor om sina upplevelser av 

väntetidsrelaterad frustration, vilka strategier de använder för att hantera patienter och 

närståendes frustration samt den egna frustrationen. Under intervjuerna ställdes 

följdfrågor för att få informanterna att gå djupare in på vad de upplevt och börja 

reflektera, syftet var att få en djupare förståelse för informanternas upplevelser. De 

bandinspelade intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter och transkriberades 

ordagrant av författaren i nära anslutning till intervjutillfällena för att eliminera 

felskrivningar (19). 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts vid analys av intervjuerna. 

De transkriberade texterna har lästs upprepade gånger för att få en uppfattning om 

innehållet och möjliggöra en öppen kodning. Koderna har därefter reducerats till 

subkategorier vilka i sin tur har abstraherats till generiska kategorier (20). Exempel på 

analysprocessen framgår av tabell I.  

 
Tabell: I. Exempel på analysarbetets gång från koder till generisk kategori  

Koder Subkategori Generisk kategori 

- Organisationen fungerar inte  
- Ingenting att säga till om 
- Inte kunna göra något 

- Gör så gott man kan 

 
Att inte kunna påverka 

 
Maktlöshet 
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Trovärdighet 

Genom att tydligt beskriva datainsamlingen och de olika stegen i analysprocessen styrks 

trovärdigheten. Även citat från intervjuerna, vilka är avidentifierade, visar kategoriernas 

ursprung och bidrar till ökad trovärdighet (20). 

      
                      

Etiska överväganden 

Studien följer de nationella forskningsetiska riktlinjer som gäller inom hälso- och 

sjukvården i Sverige (21). Deltagande sjuksköterskor fick information om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. De blev 

även uppmärksammade på eventuella obehag och risker som deltagandet kunde medföra 

i form av obehagskänslor i samband med återupplevelse av obehagliga situationer. 

Genom att delta i intervjuerna anses samtyckeskravet vara uppfyllt från deltagarnas 

sida. Inga enskilda akutmottagningar exponeras i studien. Svaren är kodade, uppgifter 

förvaras oåtkomligt för obehöriga och insamlat material används endast till aktuell 

studie (22). 

 
 

RESULTAT 

 

Resultatet beskriver att sjuksköterskorna känner sig otillräckliga och maktlösa i mötet 

med patienter, närstående och deras frustration. För att hantera patienter och närståendes 

frustration försöker de göra dem delaktiga i vården på akutmottagningen. För att 

undvika att själva bli frustrerade använder de sig av anpassningsbarhet. Citat från 

intervjuerna används för att förtydliga och göra kategorierna mer levande, siffran inom 

parentes anger vilken sjuksköterska som har uttalat sig.  

 
 

Sjuksköterskornas upplevelser av väntetidsrelaterad frustration hos  

patienter och närstående 

Otillräcklighet 
Sjuksköterskornas upplevelse av otillräcklighet innebär att inte kunna motsvara 

patienter och närståendes förväntningar och att inte hinna med patienter och närstående 

(tabell II). 
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Tabell II. Sjuksköterskornas upplevelser av otillräcklighet och maktlöshet 

Subkategorier Generiska kategorier 

Att inte kunna motsvara förväntningar Otillräcklighet 

Att inte hinna med  

Att inte nå fram   

Maktlöshet Att ta emot frustration 

Att inte kunna påverka 

 

Sjuksköterskorna menar att patienter och närstående har förväntningar om att snabbt få 

träffa läkare, komma till sängplats på vårdavdelning eller få besked om hemgång. När 

förväntningarna inte infrias får sjuksköterskorna ta emot patienter och närståendes 

frustration.  Mycket tid går åt till att förklara varför de måste vänta. Ytterligare en effekt 

av väntetider i kombination med stort patientantal blir att sjuksköterskorna inte har tid 

för patienter och närstående i den utsträckning de skulle önska. Detta leder ibland till att 

de till och med väljer att undvika patienter för att de inte hinner eller orkar förklara en 

gång till. 

<<... ibland när man är trött och orkar inte alltid att förklara jämt... för att 

slippa förklara igen så kan man nästa känna att nu vill jag nästan undvika 

den här patienten faktiskt...  men det är  mitt ansvar mot patienten... 

patienten skulle ha haft lite mer omvårdnad och uppmärksamhet som man 

verkligen inte har hunnit med, då känns det inte bra.>> (SSK2) 

 
Maktlöshet 
Sjuksköterskornas upplevelser av maktlöshet innebär att få ta emot frustration och att 

inte alltid kunna nå fram till patienter och närstående samt att inte kunna påverka 

situationen (tabell II). Sjuksköterskorna beskriver hur patienter och närstående ibland 

vägrar att ta till sig informationen de ger, de lyssnar inte. Sjuksköterskorna beskriver 

hur maktlösa de känner sig när de inte blir lyssnade på, då har de ingen möjlighet att nå 

fram och skapa en god kommunikation. Sjuksköterskorna möter frustrerade patienter 

och närstående dagligen, kritiken mot akutmottagningens organisation riktas ofta mot de 

enskilda sjuksköterskorna som känner att de får ta emot kritik för något som de inte är 

skyldiga till.  Sjuksköterskorna känner även en frustration över att inte kunna påverka 

sin arbetssituation, de kan inte påverka inflödet till akutmottagningen och de kan inte få 

upp färdiga patienter till vårdavdelning på grund av platsbrist. Det blir en konflikt för 

sjuksköterskorna att få ta emot kritik för något som de inte kan försvara, de vill också 

att det ska fungera bättre men kan inte göra någonting åt det.  
<<Alltså det blir ju en konflikt i mig som personal... dels för att jag får ta 

emot skäll eller ovett eller irritation för något som jag inte kan göra 
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någonting åt och som jag inte heller kan  försvara, jag kan ju inte försvara 

att det ska ta så lång tid...>> (SSK4) 
 

Sjuksköterskornas strategier för att hantera patienter och närståendes 

frustration 

Genom att involvera patienter och närstående, tillgodose patienter och närståendes 

behov av information och att bli sedda gör sjuksköterskorna dem delaktiga (tabell III).  

 
Tabell III. Sjuksköterskornas strategier för att göra patienter och närstående 

delaktiga 

 

Subkategorier Generisk kategori 

Att involvera patient och närstående  

Delaktighet Att tillgodose informationsbehov 

Att tillgodose behov av att bli sedd 

 
Att göra patienter och närstående delaktiga i vad som händer och hur det fungerar på 

akutmottagningen är en god hjälp för sjuksköterskorna när de möter frustration. 

Sjuksköterskorna upplever att de kan vinna mycket på att involvera patienter och 

närstående, genom att visa förståelse och till exempel hålla med om att väntetiderna är 

långa skapas en förtrolighet och frustrationen minskar.                   
<< … håller med patienterna om att det är fel i systemet som gör att de får 

vänta...  då kan man få med sig patienterna... om man är ärlig och säger 

som det är. ... det får man  respons för hos patienterna, de får förståelse för 

våran situation... de förstår att vi som jobbar här inte kan göra något åt 

det.>> (SSK1) 

 
Information är ett annat viktigt verktyg för att undvika frustration, sjuksköterskorna 

menar att många patienter blir nöjda om de får en bra förklaring till väntetiderna. 

Informationen måste dock upprepas kontinuerligt under väntetiden. Hela tiden måste de 

vara noga med att ha kontakt och tala om vad som ska hända.  
<<... just det här med information, det är nog bland det viktigaste vi har 

som hjälpmedel, informera, informera... information tycker jag är 

jätteviktigt, det är ju så lätt egentligen men glöms bort kanske lite för 

ofta...>> (SSK5) 

 
Små medel som ett leende eller några ord i förbi farten leder till att patienter och 

närstående känner sig sedda, annars är det lätt att patienter och närstående känner sig 

bortglömda om tiden går och ingen tycks lägga märke till dem. Ibland flyttar 

sjuksköterskorna ut patienter, som inte har närstående med sig, till gemensamma 

utrymmen för att de inte ska känna sig så ensamma och få mer kontakt med personalen. 
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<<... viktigt att prata med dem, att de känner att någon ändå ser till dem 

lite... inte är  bortglömda... pratar med dem så att de vet att vi har 

uppmärksammat dem, det tycker jag är  viktigt, att säga ett ord till dem, 

det räcker många gånger... när man går förbi.>> (SSK2) 
 

Sjuksköterskornas strategier för att undvika att själva bli frustrerade 

Genom att vara anpassningsbara kan sjuksköterskorna undvika att själva bli frustrerade, 

detta sker genom att skapa ett inre lugn, inte ta åt sig personligen och att distansera sig 

från frustrationen (tabell IV). 

 

Tabell IV. Sjuksköterskornas strategier för att uppnå anpassningsbarhet 

Subkategorier Generisk kategori 

Att skapa ett inre lugn  

Anpassningsbarhet Att inte ta åt sig personligen 

Att distansera sig från patienter och 

närståendes frustration 

 

För att inte sjuksköterskorna själva ska bli frustrerade, exempelvis när det är mycket att 

göra eller långa väntetider, anpassar sig sjuksköterskorna till patienter och närståendes 

frustration genom att de medvetet försöker hålla sig lugna och undvika att bli irriterade 

eller agiterade.  De försöker fokusera på vad som är viktigast just då och tänker att de 

bara kan göra en sak i taget. 

<<Jag kan inte göra mer än en sak åt gången, ta ett djupt andetag... bara 

fokusera på vad jag ska göra nu, det hjälper... vända sig inåt lite grann och 

tänka att det är inte mig de är arga på, det är systemet och det kan jag inte 

göra någonting åt... låta det rinna av lite grann, det gör nytta.>> (SSK5) 

 
För att orka ta emot patienter och närståendes frustration försöker sjuksköterskorna att 

inte ta åt sig kritiken personligen i de fall den är obefogad, de påminner sig själva om att 

väntetiderna beror på systemet och organisationen och det är faktorer som de inte är 

ansvariga för och i alla fall inte kan påverka på kort sikt. När patienter eller närstående 

går över en viss gräns och blir högljudda och aggressiva i sina klagomål uttrycker 

sjuksköterskorna att det är lättare att inte ta åt sig och hålla sig lugna.  
<<... att man inte tar på sig ett personligt ansvar eller att man inte tar åt sig 

personligen, att det beror på min person att de är arga. Det beror inte på 

mig utan det är ju på situationen, att  man alltid försöker se 

situationsbilden. Har man det i tanken hela tiden: Det är ju inte mig de 
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skäller på! Då är det ju mycket lättare att inte bli frustrerad själv...>> 

(SSK1) 

 
Ytterligare en strategi som sjuksköterskorna använder sig av för att undvika att själva 

bli frustrerade är att skapa en distans till patienter och närståendes frustration, det 

uttrycks som att de ibland förtränger eller slår den ifrån sig för att de ska orka arbeta 

vidare, de har upptäckt att de inte mår bra av att bära den med sig. För att inte låta 

frustrationen ta överhand händer det att sjuksköterskorna går ifrån en frustrerad patient 

eller närstående en stund i syfte att minska sin egen frustration och kunna komma 

tillbaka lugnare. I de fall de märker att kommunikationen med patient eller närstående 

inte alls fungerar kan de undvika att möta den personen och istället be en kollega ta över 

och på det sättet undvika vidare frustration. 

<<... försöker tänka mig för och inte bli alltför irriterad och agiterad... då 

får man gå därifrån istället... bättre att någon annan tar över... all 

personkemi stämmer ju inte... jag som måste backa, någon annan som får 

ta vid istället, bättre att undvika att gå in där mer.>> (SSK3) 
 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna upplever att patienter och närstående förväntar sig ett snabbt 

omhändertagande på akutmottagningen och när de inte kan motsvara detta känner de sig 

otillräckliga. Att de inte hinner med att tillgodose patienter och närståendes behov 

bidrar också till en känsla av otillräcklighet.   Faktorer som att inte kunna nå fram till 

patienter och närstående och att dagligen få ta emot frustration gör att sjuksköterskorna 

känner sig maktlösa. Sjuksköterskorna upplever också en konflikt och frustration över 

att hindras ge patienterna en god vård av skäl som ligger utanför deras kontroll såsom 

långa väntetider och stort patientantal. Motsvarande fynd fann Kilcoyne och Dowling 

(23), de beskriver upplevelser av otillräcklighet och maktlöshet när sjuksköterskor inte 

hinner med patienterna så som de skulle önska beroende på faktorer som de själva inte 

kan påverka. De beskriver även samma känsla av konflikt och frustration som 

framkommer i föreliggande studie. Kilcoyne och Dowling (23) betonar vikten av att 

sjuksköterskor blir lyssnade på, att deras kunskap tas tillvara och att de involveras i 

organisationen av vården på akutmottagningen. Ett sätt att ta till vara sjuksköterskornas 

kunskap skulle kunna vara att använda sig av reflektion i mindre grupper. Ekebergh (24)  

menar att reflektion är viktig för att få en förståelse av sina upplevelser och tankar kring 

dessa. Genom att reflektera tillsammans med arbetskamrater kan sjuksköterskorna få 

hjälp att sätta ord på sina upplevelser och lära av varandra för att lättare hantera 

exempelvis väntetidsrelaterad frustration. I förlängningen skulle sjuksköterskornas 

reflektion kunna leda till förbättringsarbeten på akutmottagningen. 

 
Resultatet visar att sjuksköterskornas strategier att hantera patienter och närståendes 

frustration varierar. Ett sätt är att involvera och skapa kommunikation med patienter och 

närstående.   Att tillgodose behov av information och att bli sedd utgör de andra delarna 

av sjuksköterskornas strategier. Gemensamt för strategierna är att skapa delaktighet för 
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patienter och närstående på akutmottagningen.  Sjuksköterskorna uttrycker en 

medvetenhet om att patienter och närstående lätt kan känna sig bortglömda under sin 

vistelse på akutmottagningen. De menar att ett sätt att öka delaktigheten är att tillgodose 

patienter och närståendes informationsbehov. Studier (13,14) stödjer uppfattningen och 

menar att utebliven information till och med kan uppfattas som mer frustrerande än lång 

väntetid. Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplever det som betydelsefullt att 

patienter och närstående känner sig sedda av sjuksköterskorna på akutmottagningen. 

Vilket leder till ytterligare ett sätt att åstadkomma delaktighet, nämligen att försöka 

tillgodose patienter och närståendes behov av att bli sedda. Detta sker genom att 

uppmärksamma dem och ge bekräftelse, exempelvis genom ett leende eller några ord. 

Flera studier (25,26,27) bekräftar detta, de visar att frustration kan uppstå hos patienter 

och närstående på grund av att de känner sig osedda på akutmottagningen, att bli sedd 

och därmed delaktig har mycket hög prioritet särskilt bland äldre patienter och deras 

närstående. Involvering och kontaktskapande är ytterligare ett sätt att skapa delaktighet. 

Även Franks studie (9)   om delaktighet på akutmottagning stöder sjuksköterskornas 

strategier, patienterna vill bli uppmärksammade, ha kontakt och ett samspel med 

vårdarna. Om patienterna får kontakt med vårdarna och blir delaktiga har de lättare att 

tolerera väntetider och blir mindre frustrerade. Dahlberg och Segesten (28) menar att 

delaktighet är centralt för vårdrelationen och för möjligheten att möta patienten i en 

sårbar situation. Fler studier (29,30) stöder strategierna som betydelsefulla eftersom det 

har visat sig att delaktighet och information är av största vikt för att reducera frustration 

hos patienter och närstående. Detta understryker betydelsen av att patienter och 

närstående blir informerade om vad som kommer att hända. Därigenom kan patienter 

och närstående göras mer delaktiga i vården på akutmottagningen. Problem uppstår i de 

fall sjuksköterskorna upplever att de inte får tid och möjlighet att informera i den 

utsträckning de skulle önska. Vilket påverkar möjligheten att göra patienter och 

närstående informerade och därmed delaktiga och trygga.  

 

Sjuksköterskornas strategier för att undvika att själva bli frustrerade syftar till att bli 

anpassningsbara.   Vilket innebär att skapa ett inre lugn, inte ta åt sig personligen och att 

distansera sig från patienter och närståendes frustration. Sjuksköterskorna ser det som 

en utmaning att kunna vara lugna och inte låta sig dras med i upprörda diskussioner med 

patienter och anhöriga. De försöker i stället fokusera på det som är viktigast i just den 

situationen. Detta är en betydelsefull strategi eftersom studier (29) visat att frustration är 

vanligt förekommande i vårdmiljöer som präglas av tidsbrist och korta möten. 

Frustrationen drabbar inte bara patienter och närstående, även sjuksköterskor blir 

frustrerade, i bästa fall kan frustrationen användas som drivkraft till en vårdande 

relation (29). Att tänka att det är själva organisationen som är anledningen till 

frustrationen hjälper sjuksköterskorna att inte ta åt sig personligen. Ytterligare ett sätt att 

undvika att själv bli frustrerad är att distansera sig från patienter och närstående. Att gå 

ifrån en stund eller låta någon annan ta över när kommunikationen inte fungerar är olika 

sätt att anpassa sig till situationen. Distansering blir ett sätt att hantera den egna 

maktlösheten när sjuksköterskorna får ta emot frustration för väntetider som de inte kan 

påverka.  Kilcoyne och Dowling (23) menar att just känslan av maktlöshet kan leda till 

psykisk ohälsa. I ljuset av detta framstår sjuksköterskornas strategi att distansera sig 

som förståelig för att kunna hantera väntetidsrelaterad frustration. 
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Metoddiskussion 

 
Studien är baserad på enskilda intervjuer där sjuksköterskorna gav uttryck för sina 

upplevelser av väntetidsrelaterad frustration och sina strategier för att hantera den. 

Intervju anses vara en metod som lämpar sig väl när enskilda personers upplevelser ska 

beskrivas (19). Att samtliga sjuksköterskor fått samma frågor, att analysprocessen är 

tydligt beskriven och att citat från intervjuerna har använts kan ses som en styrka och 

bidra till resultatets trovärdighet (20). Även sjuksköterskornas erfarenhet av 

akutmottagningsarbete kan ses som en styrka eftersom det kan tänkas krävas en viss 

erfarenhet för att utveckla strategier. Å andra sidan är det möjligt att andra upplevelser 

och strategier hade framkommit om mindre erfarna sjuksköterskor hade intervjuats. Det 

faktum att författaren/intervjuaren kände informanterna sedan tidigare kan ha påverkat 

resultatet exempelvis i form av förförståelse eller att informanterna känt att de inte 

kunnat tala fritt. Men det skulle även kunna ses som en styrka då det är tänkbart att de 

känt sig trygga och vågat berätta vad de verkligen upplever i mötet med 

väntetidsrelaterad frustration. Antalet, fem, sjuksköterskor som deltar i studien kan ses 

som en begränsning då det eventuellt hade kunnat framkomma fler upplevelser och 

strategier med ett större antal deltagare. Antalet intervjuer gav dock en variation av 

upplevelser och strategier som ansågs vara tillräcklig för att beskriva syftet (19). Endast 

en av de fem informanterna var män, detta speglar könsfördelningen på den aktuella 

akutmottagningen. Det är dock möjligt att andra upplevelser och strategier hade 

framkommit med en annan könssammansättning Sjuksköterskornas strategier för att 

hantera patienter och närståendes frustration kan ses som studiens främsta resultat. Med 

hjälp av strategierna kan sjuksköterskorna göra patienter och närstående delaktiga, 

därmed kan en del av den väntetidsrelaterade frustrationen elimineras. Då frustration på 

akutmottagningar är ett problem skulle resultatet från aktuell studie kunna bidra med 

kunskap och vara överförbart på andra akutmottagningar.  

 
 

SLUTSATS  

 
Studien visar att väntetidsrelaterad frustration är ett upplevt problem i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten samt närstående. Detta understryker betydelsen av att 

problemet aktualiseras. Detta kan ske dels genom att arbeta för att sjuksköterskorna ska 

ha strategier för att minska frustration, dels genom en styrning av verksamheten så att 

väntetider och därmed frustrationen reduceras. Ett sätt att finna strategier kan vara att 

införa organiserad reflektion. Genom gemensam reflektion kan väntetidsrelaterad 

frustration problematiseras och medvetandegöras, därmed skapas möjligheter att hantera 

problematiken. Andra sätt att reducera frustration kan vara att verksamheten organiseras 

så att väntetiderna minskar och att information om vad som kommer att ske med 

patienterna förbättras. En förutsättning för att sjuksköterskorna ska kunna göra patienter 

och närstående delaktiga är att verksamheten styrs så att tid och möjlighet finns för att 

genomföra detta. Samtidigt behövs ytterligare forskning kring väntetidsrelaterad 

frustration och vilka effekter olika handlingsstrategier får för att reducera 

väntetidsrelaterad frustration. 
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    Bilaga 2 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Som en del i magisterprogrammet med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås, 
gör jag ett examensarbete på avancerad nivå.  
Bakgrund: Antalet akutmottagningsbesök ökar och leder till väntetider som kan orsaka 
frustration bland patienter och närstående, en frustration som sjuksköterskan möter i sitt 
dagliga arbete och behöver strategier för att hantera.   
Syfte: Syftet med examensarbetet är att studera vad sjuksköterskor upplever i samband med 
väntetidsrelaterad frustration på akutmottagningen.  
Målsättning: Målet med studien är att hitta strategier för att hantera väntetidsrelaterad 
frustration. 
Studiens genomförande: Metoden är kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys. 
Datainsamling kommer att bestå av intervjuer med sjuksköterskor på akutmottagningen. 
Jag önskar tillfråga fyra till fem sjuksköterskor med minst fem års erfarenhet av arbete på 
akutmottagning om de är villiga att låta sig intervjuas. Intervjuerna spelas in på band och 
beräknas pågå cirka en timma. Inspelningen kommer sedan att skrivas ut till text för att 
kunna bearbetas och analyseras av mig.  
Risker och obehag: Jag kommer att verka för att undvika risker och obehag för deltagarna 
även om risken alltid finns för att intervjuerna kommer att leda till ett visst obehag för 
informanterna. 
Sekretesskydd: Uppgifter som kan identifiera deltagarna tas bort och allt material behandlas 
konfidentiellt. 
Frivillighet: Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring.  
 
Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 

Hälsningar 
 
__________________________  
Lena Carlsson  
E-post: XXXXX  
Tfn XXXXX  
Handledare 

Henrik Andersson/Högskoleadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: XXXXX 
Tfn: XXXXX 
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                                                                                  Bilaga 3 

Informationsbrev  

 
Som en del i magisterprogrammet med inriktning mot akutsjukvård, Högskolan i Borås, 
gör jag ett examensarbete på avancerad nivå.  
Bakgrund: Antalet akutmottagningsbesök ökar och leder till väntetider som kan orsaka 
frustration bland patienter och närstående, en frustration som sjuksköterskan möter i sitt 
dagliga arbete och behöver strategier för att hantera.   
Syfte: Syftet med examensarbetet är att studera vad sjuksköterskor upplever i samband med 
väntetidsrelaterad frustration på akutmottagningen.  
Målsättning: Målet med studien är att hitta strategier för att hantera väntetidsrelaterad 
frustration. 
Studiens genomförande: Metoden är kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys. 
Datainsamling kommer att bestå av intervjuer med fyra till fem sjuksköterskor på 
akutmottagningen. Intervjun som kommer att ske på din arbetsplats spelas in på band och 
beräknas pågå cirka en timma.  Inspelningen kommer sedan att skrivas ut till text för att 
kunna bearbetas och analyseras av mig.  
Risker och obehag: Jag kommer att verka för att undvika risker och obehag för dig även 
om risken alltid finns för att intervjun kommer att leda till ett visst obehag för dig som 
informant. 
Sekretesskydd: Uppgifter som kan identifiera dig som person tas bort och allt material 
behandlas konfidentiellt. 
Frivillighet: Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan förklaring.  
Ytterligare information: Till intervjutillfället är det bra om du tänker ut en händelse när du 
stött på en frustrerad patient eller närstående.  Har du några frågor är du välkommen att 
kontakta mig. 
 
Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 

Hälsningar 
 
__________________________  
Lena Carlsson  
E-post: XXXXX  
Tfn XXXXX  
Handledare 

Henrik Andersson/Högskoleadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: XXXXX 
Tfn: XXXXX 
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