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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans roll och sjuksköterskans 

bemötande av patienter och dess närstående vid omhändertagandet av patienter som drabbats 

eller utsatts för trauma. Vidare var syftet att belysa eventuella svårigheter som kunde uppstå i 

traumasjukvården. Metoden var en litteraturstudie där både kvalitativa (n= 5) och kvantitativa 

artiklar (n= 3) ingick, samt en som var både kvalitativ och kvantitativ. Sjuksköterskans 

bemötande och kommunikationen i mötet med skräckslagna och traumatiska patienter 

försummandes, särskilt det psykologiska stödet. Sjuksköterskorna tog sig inte tid att lyssna på 

patienten. Att kunna kommunicera både verbalt och icke verbalt var nödvändigt.  För att 

hantera olika trauman ventilerade sjuksköterskorna ofta med varandra. Detta ansågs vara 

positivt då det sällan erbjöds psykologisk hjälp av arbetsgivaren. Många sjuksköterskor ansåg 

att det var positivt att ha de närstående närvarande vid den traumatiska patienten. Patienter 

och anhöriga ansåg sig vara omhändertagna när sjuksköterskorna tog sig tid att lära känna 

dem. Bara ett ögonkast eller ett leende uppskattades och gav dem känslan av att vara 

omhändertagen. Det framkom även att sjuksköterskorna saknade ledarförmåga i traumateamet 

och att det ofta var för mycket personal närvarande. Detta orsakade ofta kaos och ett sämre 

arbete inom traumateamet.  

 

 

Nyckelord: Bemötande, närstående, roll, trauma, traumateam 
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INTRODUKTION 
Trauma är något oväntat som plötsligt hänt och orsakat fysisk och/eller psykisk skada. Att 

vara inlagd på sjukhus upplevs av de flesta människor som en utsatt situation där patienten 

tappar sitt självbestämmande och sitt oberoende. Akutmottagningen kan vara både den 

primära platsen för omhändertagandet likväl som den sekundära beroende på när efter 

skadetillfället patienten kommer till sjukhuset. Det finns på alla akutsjukhus fastställda rutiner 

för omhändertagandet av traumapatienter. Dessa rutiner ska även vara anpassade efter 

sjukhusets lokala resurser (Lennquist, 2007).  

 

Patienters rädsla för att bli inlagd på sjukhus kan komma från det upplevda traumat eller oron 

över att inte kunna få den vård hon eller han behöver eller kanske inte få någon vård alls. Det 

är då viktigt hur sjuksköterskorna bemöter alla dessa patienter och deras närstående (Kelly, 

2005). 

 

Sjuksköterskans bemötande vid trauma 

Sjuksköterskans grundläggande arbetsuppgifter är reglerade av yrkeskompetens, etik och 

lagar. Det är nödvändigt för sjuksköterskan att ha god kunskap inom sitt yrkesområde då det 

är sjuksköterskan som ska hjälpa patienten då denne söker vård. Sjuksköterskan ska skaffa sig 

patientkunskap för att kunna bedöma patientens situation, reaktion och behov av hjälp, 

kunskaper om patientens sjukdom och behandling för att själv kunna vidta åtgärder, samt 

kunna undervisa patienten i hur behandlingen går till och hur patienten ska hantera sjukdomen 

i vardagen. Sjuksköterskan ska även ha ett etiskt förhållningssätt i sitt yrkesutövande. En 

vägledning i det etiska förhållningssättet är etiska koder för sjuksköterskor, som ingår i 

dokumentet kallat International Council of Nurses:s (ICN) (Jahren Kristoffersen, 2005). 

Koden säger att sjuksköterskan ska ge omvårdnad som respekterar och tar hänsyn till 

mänskliga rättigheter, värderingar, vanor och tro. Att journaler och information hanteras med 

sekretess. Att omvårdnad och arbetsmiljö har en standard som främjar säkerhet och 

vårdkvalitet. Sjuksköterskan ska även arbeta för att utveckla, sprida och använda forskning 

relaterad till hälso- och sjukvård samt utveckla metoder för att förbättra sjukvården (Svensk 

Sjuksköterskeförening - SSF, 2007). 
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Utbildning 

Det finns speciella utbildningar inom traumavården. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 

utvecklades av en amerikansk kirurgförening under 1970-talet. Efter att en amerikansk 

ortoped, som störtat med sin familj i sitt privata flygplan, sett brister i handläggningen av de 

skadade, grundades ATLS. ATLS grundläggande principer är att prioritera de skador som 

riskerar att döda patienten först (Ekbom, 2006; Styner, 2006). 

 

Utbildning i trauma är viktigt för de personer som arbetar i ett traumateam. Utbildningen 

medför att sjuksköterskan blir bättre införstådd i traumavården och kan hantera mötet med 

patienten bättre och visa mer empati (Phoenix, 2007). 

 

ATLS är en utbildning i patienthandläggning avsedd för läkare. Utbildningen finns i 47 länder 

och har funnits i Sverige sedan år 1996. Det finns flera utbildningar som följer samma 

principer såsom Akut Traumasjukvård för Sjuksköterskor (ATSS) och Prehospital Trauma 

Life Support (PHTLS) som används i ambulans- och helikopter sjukvård (Ekbom, 2006). 

 

Fördelen med ATLS blev uppenbar då Styner (2006) var i Peru och vårdade sårade soldater. 

Några av läkarna där pratade enbart spanska och amerikanerna pratade enbart engelska. Tack 

vare ATLS konceptet kunde de arbeta effektivt ihop trots språksvårigheterna (Styner, 2006). 

 

Principerna för ATLS innebär att ofri andningsväg alltid har högsta prioritet och ska 

behandlas innan orsaken till skadan klarlagts. Ett systematiskt arbetssätt för att behandla 

traumapatienter är att följa rutinen enligt ABCDE, där A står för Airway (luftväg), B för 

Breathing (andning), C för Cirkulation (cirkulation), D för Disability (funktionshinder) och E 

för Exposure (exponering). Traumateamet ska även undvika att det uppstår nya, sekundära 

skador, genom att följa ABCDE. Vid misstanke om ryggskador ska alltid immobilisering av 

ryggen göras till dess att ryggskador kan uteslutas (Ekbom, 2006; Laskowski-Jones, 2006). 

 

Trauma  
Traumatiska händelser kan uppstå när och var som helst i olika former. En definition av ett 

trauma är, enligt Johnson (2008) i L. Best´s studie, en traumatisk händelse som någon 

upplevt, bevittnat eller konfronterats med som involverar död, hot om död eller allvarliga 

skador eller hot mot den fysiska integriteten mot sig själv eller andra. Det innebär också att 

denne reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck. Det viktigaste i en sådan situation 
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är att vara väl förberedd att agera utifrån sin sjuksköterskeroll. Trauma kan även definieras 

som trubbigt eller penetrerande yttre våld som resulterar i en kroppslig skada (Cole & 

Crichton, 2006; Best, 2008). 

 

Traumatiska händelser kategoriseras efter vad som orsakat händelsen. Misshandel och våld 

kategoriseras som planerade och avsiktliga händelser, där någon eller några har för avsikt att 

skada andra. Medans naturkatastrofer kategoriseras som en oavsiktlig händelse, liksom 

händelser som inte varit avsiktliga eller viljemässigt planerade. Ett exempel på en händelse 

som inte varit avsiktlig är vid ett medicinskt ingrepp där någonting gått fel (Lennquist, 2007). 

 

Plötsliga händelser, händelser som sker utan förvarning, hot mot psykisk eller fysisk integritet 

kan också utlösa olika typer av trauman (Lennquist, 2007). Trauma kan även vara olyckor där 

en eller flera individer hotats till livet eller skadats i brand, naturkatastrofer, strid, fysiskt 

övergrepp, sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande. Även att bevittna detta ses som en 

traumatisk händelse (Best, 2008). 

 

Mottagandet av traumapatienter  

Så fort akutmottagningen får meddelande om att en traumapatient är på väg in till sjukhuset 

förbereder sig ett traumateam på mottagandet. Det är viktigt att så tidigt som möjligt ta reda 

på vad som hänt patienten. Detta för att sjuksköterskan ska kunna få en uppfattning om vilka 

skador som kan förväntas och vilken svårighetsgrad skadorna kan ha. Den primära 

undersökningen av patienten inriktas på att identifiera och behandla omedelbara hot mot 

livsviktiga funktioner. Därefter görs en sekundär undersökning för att få en helhetsbild av 

skadornas omfattning. Efter varje åtgärd är det viktigt att sjuksköterskan gör en ny bedömning 

för att se att åtgärden haft önskad effekt (Lennquist, 2007). 

 

Traumateam  
De personer som arbetar med trauma ingår i ett team som består av flera läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. I den akuta patienthandläggningen ingår även prehospital 

personal (den personal som vårdar mellan vårbehovets uppkomst och ankomsten till 

vårdinrättning). Ett team kan till exempel bestå av en kirurgläkare som har det övergripande 

ansvaret för patienten. Även en anestesiläkare och en anestesisjuksköterska hjälper patienten 

med fria luftvägar och ser till att patienten blir smärtfri. Samt en sjuksköterska som tar prover 
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och en sjuksköterska som dokumenterar allt som görs i traumarummet. Kirurgläkaren kan när 

som helst delegera över ansvaret till en erfaren anestesilog (Ekbom, 2006). 

 

På mindre sjukhus finns det sällan möjlighet till ett stort traumateam. Personalen delas då in i 

mindre team (akutlag). I Patinet’s (2007) studie bekräftas att de lokala resurserna styr 

storleken på teamet. Det ska i förväg vara bestämt vem som gör vad i teamet så att de kan 

göra flera undersökningar samtidigt på patienten (Cole & Crichton, 2006). Det som är viktigt i 

ett traumateam är att personalen kompletterar varandra med sin kompetens. Teamet ska ha 

klara definitioner på sin roll, visa respekt, kommunicera, arbeta mot samma mål och 

uppmuntra varandra. Alla måste vara säkra på sin roll och på vad de andra team- 

medlemmarnas roll innefattar (Kelly, 2005). 

 

Traumateamets uppgifter  
Traumateamets uppgifter är att göra en primär undersökning och behandling. De primära 

åtgärderna är att ta blodtryck, puls, andningsfrekvens, pulsoxymeter (SpO2), temp, 

elektrokardiogram (EKG) då detta anses relevant, reaction level scale (RLS), visuell analog 

skala (VAS), samt mäta sockerhalten i blodet (P-gulkos). Pulsoxymeter används för att se hur 

patienten syresätter sig. EKG kopplas för att kontrollera att det inte har hänt något med hjärtat 

som kan ha orsakat olyckan. Baserat på dessa undersökningar kan det göras en ny prioritering 

beroende på patientens skador och karaktär. Fortsatt undersökning och behandling görs efter 

angelägenhetsgrad, samt transport till annan vårdenhet för vidare behandling. Vid 

omhändertagande av personer vid akut trauma är det viktigt att följa de fastställda rutinerna 

för att kunna ge en så god och säker vård som möjligt. Ju mindre vana sjuksköterskan har att 

konfronteras med en traumatiskt skadad person desto större blir behovet av enhetliga, enkla 

och inövade rutiner och handläggningsschema. Det är viktigt att sjuksköterskan även har i 

åtanke att barn, gravida och äldre kan visa andra symtom eller inga symtom alls. Det kan ge 

dessa patienter allvarliga konsekvenser om sjuksköterskan inte har detta i åtanke (Lennquist, 

2009). 

 

Enligt Cole och Crichtons (2006) studie gav en läkare (team ledaren) positiv feedback för att 

uppmuntra och motivera sjuksköterskorna att göra en bra insats i traumateamet. Detta var en 

strategi som team ledaren medvetet använde för att få alla i teamet att vara delaktiga och 

därmed få ut det bästa av teamet. Självförtroende och kompetens påverkade 

sammanhållningen i teamet (Cole & Crichton, 2006). 



5 
 

 

Beredskap  

På många svenska sjukhus används en speciellt utformad traumajournal för patientregistrering 

och dokumentation av traumapatienter. För att snabbt och enkelt få information är den 

utformad med viktiga frågor om patientens hälsa. Även mätvärden på patientens 

vitalparametrar antecknar sjuksköterskan i journalen som sedan följer patienten vid det 

aktuella vårdtillfället. Andra svenska sjukhus använder sig av en speciellt utformad 

katastrofjournal som följer samma principer som traumajournalen. Sjuksköterskans uppgifter 

är att kontrollera vitalparametrarna och dokumentera för att snabbt se om det skett någon 

förändring sedan skadetillfället eller under tiden patienten vårdats. Kroppstemperaturen är 

speciellt viktig att mäta på svårt skadade patienter då risken för hypotermi (nedkylning) är 

stor. Sjuksköterskan ansvarar även för att det tas speciella rutinmässiga traumaprover. 

Samtidigt tas även andra prover för att ha ett utgångsvärde vid ett senare tillfälle. De 

viktigaste proverna får en extra markering för att säkerställa ett snabbt svar (Lennquist, 2009). 

 

På akutmottagningen förbereder sig traumateamet för patientens ankomst. Då teamet måste 

vara redo för alla typer av skador är det bra om sjuksköterskan kan förutse vilka skador som 

kan förekomma vid olika slags trauman (Laskowski-Jones, 2006). Beroende på vad det är för 

trauma bestäms vilka läkare och sjuksköterskor som ska ingå i traumateamet och om 

operation, röntgen eller blodcentral bör förberedas för patientens ankomst. Teamet måste vara 

effektiva, vilket inkluderar att organisation, kommunikation och samarbete fungerar bra 

(Frakes, 2009). Sjuksköterskan ser till att rätt utrustning finns på traumarummet, även att den 

placeras strategiskt i rummet och anpassas efter teammedlemmarnas placering kontrolleras. 

Arbetsuppgifter för varje yrkeskategori är i förväg bestämda (Cole & Crichton, 2006; Ekbom, 

2006). 

 

Triage  
Prioriteringarna görs med hjälp av de uppmätta vitalparametrarna. För att sortera de sökande 

på en akutmottagning används idag ett prioriteringssystem som kallas triage. Den är utformad 

så att personalen lätt och snabbt ska kunna bedöma hur allvarliga skador patienten har och 

vilken patient som ska prioriteras att först få vård (Lennquist, 2007). 
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Hantering av traumatiska händelser 
Traumatiska händelser kan upplevas olika beroende på individens copingstrategier. Med 

copingstrategier avses på vad sätt individen hanterar eller bemästrar en traumatisk upplevelse. 

De två huvudsakliga copingstrategierna är emotionell coping och problemlösande coping. 

Emotionell coping innebär att individens känslomässiga reaktioner och psykologiska 

bearbetning dominerar. Problemlösande coping innebär att individen försöker hitta en teknisk 

förklaring på det som inträffat och strävar efter att lösa problemet. Upplevelser av traumatiska 

händelser kan få individen att tappa tron på sin egen förmåga. Underskattning av behov att 

återhämta sig efter en traumatisk upplevelse bedöms vara betydande då individen på längre 

sikt kan få posttraumatiska besvär som följd (Lennquist, 2009). 

 

Vid ett stort trauma eller en katastrof kan starka psykiska reaktioner uppstå även för 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör då vara medveten om sina egna copingstrategier. Trots att 

sjuksköterskan har ett visst stresskydd mot känslomässiga påfrestningar genom sin kompetens 

och yrkeserfarenhet, kan mental förberedelse göra sjuksköterskan bättre rustad inför mötet 

med patienten. Sjuksköterskan kan även bli överraskad av sina egna reaktioner när en patient 

återberättar en traumatisk upplevelse. En ökad medvetenhet om egna reaktioner minskar 

risken att tappa den professionella distansen till det arbete som ska utföras (Lennquist, 2007). 

 

Närstående  
Traumatiska händelser påverkar även patientens närstående. Typiskt för närstående är att de 

blir stressade och oroliga för patienten vid traumatiska händelser. Sjuksköterskans uppgift är 

att ta hand om både patienten och även dess närstående (Clukey, Hayes, Merrill, & Curtis, 

2009). Ofta känner sig de närstående maktlösa över händelsen och dess omständigheter. Detta 

kan ha stort inflytande på den närståendes psykiska och fysiska hälsa (Jahren Kristoffersen, 

2005). 

 

Problemformulering 
Jag har valt att skriva om sjuksköterskans bemötande av patienter och närstående vid trauma 

då jag anser att det är ett viktigt och intressant ämne. Vid ett akut trauma är det av särskild 

betydelse att allt går rätt till, att inget glöms bort eller utförs på ett oprofessionellt sätt. 

Problem kan uppstå om sjuksköterskan inte vet vem som har ansvar för vad vid ett akut 

omhändertagande. Det kan även vara en ny arbetsgrupp där det finns osäkerhet eller 
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oerfarenhet över arbetsuppgifterna. Hög psykisk påfrestning kan inverka på sjuksköterskans 

kvalitet av omhändertagandet.  

 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskans roll och sjuksköterskans bemötande av patienter och dess 

närstående vid omhändertagandet av patienter som drabbats eller utsatts för trauma. Syftet var 

även att belysa eventuella svårigheter inom bemötandet. 

 

Frågeställningar 
Vad är sjuksköterskans roll i traumasituationer?  
Hur bemöter sjuksköterskan traumapatienter? 

Hur bemöter sjuksköterskan traumapatienters närstående? 

Hur upplever patienten och deras närstående sjuksköterskans bemötande? 

Vilka svårigheter kan uppstå i bemötandet?  

 

Definition av centrala begrepp. 
Med sjuksköterska avses i denna studie de sjuksköterskor som har anknytning till ett 

traumateam. Närstående i denna studie avser de personer som har nära anknytning till 

patienten såsom familjemedlemmar, make, maka, barn, föräldrar och släktingar, samt andra 

för patienten betydelsefulla personer. Med traumateam avser jag både läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor som ingår i teamet. Bemötande avser de möten som uppstår mellan 

sjuksköterskor, patienter och dess närstående. Med trauma menas både fysiska och psykiska 

påfrestningar där personens tillstånd är väldigt skört och känsligt.  

 

METOD 
Design 
Examensarbetet har utförts som en litteraturstudie.  

 

Urval av litteratur 
Inför litteraturstudien har jag utifrån syftet sökt relevanta artiklar i databaserna Cinahl och 

Pubmed. De sökord jag använt mig av är nurs* och nursing som huvudsökord, för att få så 

många sökningar som möjligt som innehåller omvårdnad. Därefter har jag lagt till sökord som 

trauma, coping (klara av), caring (omhändertagande), emergency (nödsituation), guidelines 
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(riktlinjer), quality (kvalitet), patient perception (patientens uppfattning) och role (roll) i 

varierande kombinationer tillsammans med AND (Tabell 1). Valet av artiklar har gjorts efter 

att ha läst abstrakten till de rubriker som varit relevanta för syftet.  

 
Tabell 1. Sökstrategi samt antal träffar, antal lästa abstrakt samt antal utvalda artiklar  

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar efter 

bedömning 

Cinahl Nurs* AND 

trauma 

659 0 0 

 Nurs* AND 

trauma AND 

coping 

33 8 1 

 Nurs* AND 

trauma AND 

caring 

35 9 1 

 

 

Nurs* AND 

trauma AND 

emergency 

189 5 1 

 Nurs* AND 

trauma AND 

emergency 

AND guidelines 

11 4 1 

 Nurs* AND 

emergency 

7176 0 0 

 Nurs* AND 

emergency 

AND quality 

624 0 0 

 Nurs* AND 

emergency 

AND quality 

AND patient 

perception 

10 5 1 
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Databas Sökord Antal träffar Antal artiklar 

efter 

granskning 

Antal utvalda 

artiklar efter 

bedömning 

 Nursing AND 

trauma 

555 0 0 

 Nursing AND 

trauma AND 

emergency 

155 15 2 

 Trauma AND 

emergency 

608 0 0 

 Trauma AND 

emergency 

AND role 

49 6 1 

Pubmed Caring  1936 0 0 

 Caring AND 

trauma 

73 5 1 

 

 

Jag har begränsat mig i mitt sökande och enbart sökt artiklar från år 2000 till 2010 samt att de 

skulle finnas i fulltext och på engelska. Detta för att få så färsk information som möjligt och 

att det flesta artiklar är publicerade på engelska.  

Inklusionskriterier  

 

De artiklar som uteslutits är de som enbart berört barn som undersökningsgrupp och de 

artiklar som inte haft anknytning till någon form av vårdenhet.  

Exklusionskriterier  

 

Tillvägagångssätt 
Med hjälp av sökorden har jag minskat ner antalet träffar till mindre än 200 artiklar innan jag 

började läsa titlarna. Efter att ha läst abstracten till de titlar som jag ansåg intressanta för 

studien har jag valt ut de artiklar (n=9) som varit relevanta för arbetets syfte och kunnat svara 

på frågeställningarna. 
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Analys 
Artiklarna har granskats enligt modifierade versioner av granskningsmallar från Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). En granskningsmall är 

utformad för studier med en kvantitativ ansats (Bilaga 1), den andra granskningsmallen är 

utformad för studier med en kvalitativ ansats (Bilaga 2).  Artiklarna har poängsatts med hjälp 

av granskningsmallarna och därmed har artiklarna tilldelats en låg, medel eller hög 

kvalitetsnivå. Kvantitativa artiklar kan erhålla poängen 0-29 (låg 0-16 poäng, medel 17-22 

poäng, hög 23-29 poäng) och kvalitativa artiklar poängen 0-25 (låg 0-14 poäng, medel 15-19 

poäng, hög 20-25 poäng). Endast artiklar med medel och hög kvalitetsnivå har använts. En 

sammanställning av de använda artiklarna finns beskriven i Tabell 2. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna skulle vara vetenskapliga, trovärdiga och aktuella för ämnet. I min granskning av 

artiklarna har jag varit objektiv och återgett det jag läst med egna ord. Det som författarna 

skriver i de artiklar jag använder har inte kopierats eller förvrängts. I fem av artiklarna 

beskrevs klart att de var etiskt granskade av en kommitté. Resterande artiklar anses ha god 

etisk grund då deltagarna själva kunnat avböja att vara med i studier, samt att ingen i studien 

kunnat ta skada av deltagandet.   

 

RESULTAT 
Jag har använt mig av totalt nio artiklar i resultatet. Fem artiklar med kvalitativ ansats och tre 

artiklar med kvantitativ ansats, samt en artikel som hade både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Artiklarna kommer från USA (n=3), Storbritannien (n= 3), Sydafrika (n=1) och 

Sverige (n=2).  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet  

Författare Land och år Titel Design och 

datainsamlings

metod 

Deltagare  Kvalitet 

Nhiwatiwa, 

F. G. 

Storbritannien, 

2003 

The effects or 

single session 

education in 

reducing 

symptoms of 

distress following 

patient assault in 

nurses working in 

medium secure 

settings 

Kvantitativ 

Enkät studie 

N= 40 Hög  

28/29 

Clukey, L.,  

Hayes, J., 

Merrill, A., 

Curtis, D. 

USA, 2009 “Helping them 

understand”: 

Nurses’ caring 

behaviors as 

perceived by 

family members of 

trauma patients 

Kvalitativ  

Intervjustudie 

N=1 man 

N=9 kvinnor 

Hög  

24/25 

Wiman E., 

Wikblad, K. 

 
 
 
 
 

Sverige, 2004 Caring and 

uncaring 

encounters in 

nursing in an 

emergency 

department 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Inspelade 

videosekvenser 

N= 10 

sjuksköterskor 

Hög  

20/25 
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Författare 

 

Land och år Titel Design och 

datainsamlings

metod 

Deltagare  Kvalitet 

Meyers, T. 

A.,  

Eichhorn, 

D. J., 

Guzzetta, C. 

E., Clark, 

A. P., 

Taliaferro, 

E. 

USA, 2004 Family presence 

during invasive 

procedures and 

resuscitation 

Kvalitativ och 

kvantitaiv  

Deskriptiv 

studie och 

semi-

strukturerade 

frågor 

Family 

members= 54 

Sjukvårdsperso

nal= 121 

Family 

members= 39 

Sjukvårdsperso

nal= 96 

Hög  

Kvalitati

v= 24/25 

Hög  

Kvantitat

iv= 

28/29 

Frakes, P. Storbritannien, 

2009 

Effective 

teamwork in 

trauma 

management 

 

 

 

 

Kvantitativ  

Fältstudie och 

intervjustudie 

N= 216 

sjuksköterskor 

Medel  

19/29 

Hayes, J. S., 

Tyler-Ball, 

S. 

USA, 2007 Perceptions of 

nurses’ caring 

behaviors by 

trauma patients 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

N= 45 män 

N= 25 kvinnor 

 

Hög  

20/25 

Cole, E., 

Crichton, N. 

Storbritannien, 

2003 

The culture of a 

trauma team in 

relation to human 

factors 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Semi-

strukturerade 

intrevjuer  

N= 6 

observationer 

av ett 

traumateam i 

arbete  

Hög  

22/25 
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Författare 

 

Land och år Titel Design och 

datainsamlings

metod 

Deltagare  Kvalitet 

Crabbe, J. 

M., Bowley, 

D. M. G., 

Boffard, K. 

D.,  

Alexander, 

D. A., 

Klein, S. 

Sydafrika, 

2002 

Are health 

professionals 

getting caught in 

the crossfire? The 

personal 

implications of 

caring for trauma 

victims 

Kvalitativ 

Självadministre

rad 

frågeformulär 

Totalt= 38 

personer 

Hög  

20/25 

Muntlin, Å., 

Gunningsbb

erg, L., 

Carlsson, 

M. 

Sverige, 2002 Patients’ 

perceptions of 

quality of care at 

an emergency 

department and 

identification of 

areas for quality 

improvement 

Kvantitativ  

Akutmottagnin

gens version av 

frågeformulär 

N= 99 kvinnor 

N= 101 män 

Hög  

28/29 

 

 

Bemötande  
I Wiman och Wikblads (2003) studie har beskrivits hur en kompetent sjuksköterska ska 

bemöta traumapatienter. Sjuksköterskan ska vara öppen och lyhörd, vilket innebär att 

sjuksköterskan lyssnar på vad patienten och de närstående har att säga. Sjuksköterskan ska 

även bry sig om patienten, vara närvarande, engagerad och vågar låta sig involveras utan att 

påverka sin professionalitet.  

 

Det framkom i Wiman och Wikblads (2003) studie att sjuksköterskans bemötande inte 

uppfylldes till fullo. Det bemötande som försummades mest var att ge psykologiskt stöd till 

de traumatiserade patienterna. Detta försummande beteende kan för patienterna vara en 

bidragande orsak till att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). I studien 

observerades ett flertal gånger att sjuksköterskorna brast i kommunikationen gentemot 

patienterna (Wiman & Wikblad, 2003). 



14 
 

 

I Hayes och Tyler-Balls (2007) studie framkom att några patienter ansåg att beröring inte var 

ett omhändertagande agerande. Totalt sett i studien uppfattades omhändertagandet positivt, 

men det fanns några områden som kunde förbättras, såsom att ge mer tid och kommunicera 

bättre med patineterna och deras närstående. Hayes och Tyler-Balls (2007) har i studien 

understrukit behovet av att mer tid spenderades med patienterna och behovet av att kunna ge 

patienterna snabba svar.   

 

Patienter i Muntlin, Gunningsberg och Carlssons (2006) studie gav förslag på förbättringar i 

vården på akutmottagningen. Patienterna önskade få effektivare och snabbare smärtlindring 

och att tiden mellan de olika undersökningarna minskades. Under den ofta långa väntetiden 

önskade många att det fanns möjlighet till mat och dryck, samt att det skulle finnas något att 

läsa på undersökningsrummet. Närmare hälften av patienterna i undersökningsgruppen visste 

inte varför de fick vänta på att få vård (Muntlin et al, 2006). 

 

Närstående  
I Meyers, Eichhhorn, Guzzetta, Clark, och Taliaferros’s (2004) artikel har det genomfört en 

studie om betydelsen av att patienten har någon närstående hos sig vid det akuta 

omhändertagandet. Det framkom att de patienter som haft sina närstående hos sig vid 

omhändertagandet inte utvecklade några psykiska besvär efter traumat. Sjuksköterskorna 

ansåg att patientens närstående kunde vara till hjälp både för sjuksköterskan och patienten. De 

närstående hos patienten gav ett emotionellt stöd vilket medförde att patienten kände sig 

lugnare på ett sätt som sjuksköterskan inte kunnat uppnå i det akuta skedet. Närstående kunde 

även hjälpa till att översätta, för de patienter som inte talade språket, och förklara vad som 

hände. Samtidigt fick patientens närstående undervisning, information och ökad förståelse om 

patientens behandling och tillstånd (Meyers et al., 2004).  

 

I Wiman och Wikblads (2003) studie där det framkom att sjuksköterskan ska vara engagerad i 

sitt arbete har även bekräftats av Clukey, Hayes, Merrill och Curtis (2009) studie i hur 

sjuksköterskan bör bemöta patienter och närstående. Närstående till traumapatienterna i 

Clukey et al’s studien blev ombedda att beskriva vad de ansåg att sjuksköterskan gjorde som 

var omhändertagande och inte omhändertagande. Omhändertagandet beskrivs även här att 

sjuksköterskan ska vara öppen och lyhörd. Sjuksköterskan ska även kunna förklara vad som 

händer under en undersökning och kunna svara på patientens och närståendes frågor. Icke 
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verbal kommunikation, som ögonkontakt och ett leende, uppskattades och fick anhöriga att 

känna sig omhändertagna även de, samt att spendera tid med patienten och de anhöriga för att 

lära känna dem. Bristen på kommunikation och att sjuksköterskan inte tog sig tid att lära 

känna och lyssna på patienten och närstående bekräftades även i denna studie som ett 

försummande bemötande (Clukey et al., 2009). 

 
Svårigheter i traumasjukvården 

Några sjuksköterskor i Meyers et al.’s (2004) studie ansåg att det inte var lämpligt att låta 

närstående vara närvarande under det akuta omhändertagandet av patienten, då närstående var 

oförberedda inför vad de skulle kunna komma att få se. En bedömning om närstående var 

lämpliga att finnas vid patientens sida skulle vara nödvändig. Olämpliga närstående var 

sådana som uppträdde våldsamt eller visade sig vara emotionellt instabila (Meyers et al., 

2004).  

Närstående  

 

Brister i traumasjukvården  

 

I Frakes (2009) studie där läkare, under vården av traumapatienter, undersökte 

sjuksköterskornas brister vid omhändertagandet vid trauman. Läkarna ansåg att 

sjuksköterskorna ibland saknade ledarförmåga för att på ett effektivt sätt arbeta med 

medicinsk personal. Läkarna  ansåg även att det ofta förekom för mycket personal i 

traumarummet vilket orsakade kaos. För att få struktur och säkrare roller i traumateamet gavs 

en tredagars utbildning för att förbättra lagarbetet. Personalen lärde sig snabbt sina roller 

under utbildningen, men skulle behöva upprepa utbildningen regelbundet för att uppdatera 

kunskaperna (Frakes, 2009). 

Negativa effekter på traumateamets utförande såsom högljuddhet och för många personer i 

rummet kunde påverka kommunikationen mellan teammedlemmarna då detta kunde medföra 

att teammedlemmarna inte hörde varandra eller att missuppfattningar uppstod (Cole & 

Crichton, 2006). 

 

Sjuksköterskans svårigheter i mötet med traumapatienter  
Vårdpersonal på akutavdelningar får möta många patienter med traumatiska upplevelser. De 

mest känslosamma händelserna enligt Crabbe, Bowley, Boffard, Alexander och Kleins (2004) 

undersökning var sexuella övergrepp och brännskador. Det som sjuksköterskorna i Crabbe et 
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al.’s, (2004) studie upplevde som värst var arbetsrelaterat våld. Upp emot 92 % av personalen 

på den undersökta traumaavdelningen hade blivit utsatta för verbala övergrepp, hot och/eller 

fysiskt våld. Att ofta bli utsatt för kritiska situationer på arbetet kunde medföra att 

sjuksköterskorna tappade förmågan att visa empati. Detta bidrog till att de kunde få en 

hänsynslös attityd gentemot sina patienter (Bonner & McLaughlin, 2007; Crabbe et al., 2004). 

 

Aggressiva patienter och dess påverkan  

 

Wiman och Wikblad (2003) har funnit att mötet med en skräckslagen traumatisk patient 

kräver att sjuksköterskan kan kommunicera både verbalt och icke verbalt med patienten. 

Patienter som inte får sina psykologiska behov bemötta kan utveckla PTSD (Wiman & 

Wikblad, 2003 ).  

Även personalen riskerar få ångest och ibland utveckla PTSD vid kontakt med våldsamma 

patienter (Nhiwatiwa, 2003).  

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat 
Sjuksköterskans bemötande och kommunikationen i mötet med skräckslagna och traumatiska 

patienter försummandes, särskilt det psykologiska stödet. Sjuksköterskorna tog sig inte tid att 

lyssna på patienten (Wiman & Wikblad, 2003; Clukey et al., 2009). För att hantera olika 

trauman ventilerade sjuksköterskorna ofta med varandra. Detta ansågs i Crabbe et al’s (2003) 

studie vara positivt då det sällan erbjöds psykologisk hjälp av arbetsgivaren. Många 

sjuksköterskor ansåg att det var positivt att ha de närstående närvarande vid den traumatiska 

patienten (Meyers et al., 2004). Patienter och anhöriga ansåg sig vara omhändertagna när 

sjuksköterskorna tog sig tid att lära känna dem. Bara ett ögonkast eller ett leende uppskattades 

och gav dem känslan av att vara omhändertagna (Clukey et al., 2009). Det framkom även att 

sjuksköterskorna saknade ledarförmåga i traumateamet och att det ofta var för mycket 

personal närvarande. Detta orsakade ofta kaos och ett sämre arbete inom traumateamet och 

därmed ett sämre bemötande gentemot patienten (Frake, 2009).  
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Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans roll i Wiman och Wikblad studie (2003) stämmer överens med 

socialstyrelsens grundprinciper för hur en sjuksköterska ska vara. Många av de önskvärda 

egenskaperna hos en sjuksköterska uppfylldes i studien, men dock inte alla. Bristande 

kommunikation med patienterna och brist på att ge psykologiskt stöd var de egenskaper som 

försummades mest.  

Bemötande  

 

Jag tror att sjuksköterskans brister kan bero på sjuksköterskans personliga egenskaper. Alla 

har olika bra egenskaper och därför kan flera sjuksköterskor komplettera varandra. Samtidigt 

så kan det vara svårt att få en god kontakt med alla patienter och deras närstående. Alla 

människor kan inte fungera bra ihop med alla. Med god självkännedom om sina egna brister 

skulle sjuksköterskan kunna förbättra de sämre egenskaperna till exempel genom träning eller 

utbildning.  

 

Patienters upplevelse av sjuksköterskans roll och bemötande 

 

Något som patienterna uppskattade att sjuksköterskan gjorde var att lyssna och se dem, samt 

finnas tillgängliga att ge stöd (Clukey et al., 2009). Jag anser att varje sjuksköterska bör kunna 

detta för att ge god vård och få bra kontakt med sina patienter och deras närstående. Både 

verbal och icke verbal kommunikation är nödvändigt. Ibland behövs inga ord för att patienten 

ska förstå att sjuksköterskan finns där och är involverad i patientens vård.  

Det framkom i resultatet att det finns många och olika svårigheter i traumasjukvården. 

Artiklarna visade att dessa svårigheter i bemötandet av bland annat våldsamma patienter, 

brännskadade, patienter som utsatts för sexuella övergrepp och andra känslomässigt svåra 

situationer, finns på olika sjukvårdskliniker runt om i världen (Bonner & McLaughlin, 2007; 

Crabbe et al., 2004; Nhiwatiwa, 2003; Wiman & Wikblad, 2003). 

Svårigheter i traumasjukvården 

 

Ofta fanns det brister hos sjuksköterskan som skulle kunna förbättras framför allt genom 

utbildning. Traumakurser gavs i Patients (2007) studie som visade sig öka sjuksköterskan 

kunskap inom traumasjukvården, samt vilken roll sjuksköterskan, och de övriga, hade i 

traumateamet. Studien visade även att utbildningen borde upprepas regelbundet för att 

uppdatera vårdpersonalen och förbättra kunskaper inom traumasjukvården. Detta tycker jag 
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borde införas och uppdateras precis som hjärt-lung- räddning uppdateras med jämna 

mellanrum för att få den senaste kunskapen.  

 

Sjuksköterskans hantering av att möta traumapatienter och ibland aggressiva traumapatienter 

kunde vara mycket påfrestande. Dessa påfrestningar kunde försämra sjuksköterskan prestation 

i vården och även leda till att sjuksköterskan utvecklade PTSD (Nhiwatiwa, 2003). Jag anser 

att bara för att man är sjuksköterska hanterar man inte psykiska och fysiska påfrestningar 

bättre än andra människor. Däremot så tror jag att det finns ett större krav på sjuksköterskor 

att vara professionella i alla situationer oavsett hur påfrestande de är.   

 

Metoddiskussion 
Inför litteraturstudien var det i början svårt att komma på relevanta sökord för att hitta de 

artiklar som kunde svara på mitt syfte. Det visade sig finnas många artiklar som handlade om 

trauma, men få av dem kunde svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Till en början var 

syftet och frågeställningarna enbart inriktade på sjuksköterskan och patienten. På grund av det 

begränsade utbudet på relevanta artiklar utökade jag syftet med att även undersöka patientens 

närståendes upplevelser och sjuksköterskans bemötande till dessa. Bristen i utökningen av 

syftet är att nya sökningar inte gjordes med närstående som sökord. Det kan ha medfört att 

artiklar med hög kvalitet har missats.  

 

Artiklarna som använts i resultatet har alla granskats i granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Granskningsmallarna var inte svåra att använda, däremot var det ibland 

svårt att tolka frågorna och hitta svaren i artiklarna. Då samtliga artiklar var skrivna på 

engelska var det ibland svårt att förstå innebörden. Många av artiklarna var heller inte klart 

uppdelade i introduktion, resultat och diskussion vilket gjorde det lite svårare. Därmed 

reserverar jag mig för vissa tolkningsfel i översättningen och granskningen av artiklarna.  

 

Resultatet kommer från olika världsdelar. Att begränsa artiklarna till enbart en världsdel hade 

medfört svårigheter att utföra studien då det inte var så stort utbud på inför studien relevanta 

artiklar. Även andra sökord hade kunnat göra det antingen svårare eller lättare att hitta 

relevanta artiklar. Det kändes tryggt att få bekräftat att sjukvården håller liknande riktlinjer 

över hela världen.  

 



19 
 

Slutsats 
Oavsett var i världen man befinner sig uppstår traumatiska händelser. Det framkom av de 

flesta studier att vårdklinikerna följde grundprinciperna enligt ABCDE, som idag finns över 

hela världen. Att kunna kommunicera både verbalt och icke verbalt visade sig vara 

nödvändigt för ett gott bemötande(Wiman & Wikblad, 2003). 

 

Det verkar som att det saknas utbildning och bra eftervård för alla inblandade vid en 

traumatisk händelse. Utbildning är en av de viktigaste delarna inom traumasjukvården. Alla i 

traumateamet bör veta vad samtliga har för arbetsuppgifter och att de kan leda teamet för att 

få ett så bra resultat som möjligt.  
 

Förslag till vidare forskning 
Det som skulle kunna utvecklas mer är betydelsen av utbildning inom traumavården. Endast 

en artikel hade studerat vårdpersonal som fått utbildning inom traumasjukvården. Mer 

kunskap behövs för att kunna ge traumapatienter så god vård som möjligt när det är som 

viktigast. Jag skulle föreslå en kvantitativ ansats där två grupper undersöks, där en grupp får 

utbildning och den andra inte får utbildning. Detta för att sedan undersöka om det blivit någon 

skillnad i yrkesutövandet mellan de som fått utbildning och de som inte fått utbildning.  
 

Även följden av sjuksköterskans påfrestande yrke med att bemöta dessa våldsamma och 

aggressiva traumapatienter hade varit intressant att få mer kunskap om. Om det går att 

förhindra att sjuksköterskan blir utbränd eller utvecklar PTSD. Om det går att förhindra att 

sjuksköterskan ger en sämre vård på grund av de påfrestningar hon möter i sitt yrke. Kanske 

skulle det vara till stor hjälp att ha någon person att ventilera sina tankar med regelbundet, 

som är kopplad till traumasjukvården, för att ge sjuksköterskan ork att hantera 

påfrestningarna. Både sjuksköterskans utveckling av PTSD och briefing skulle jag vilja ha en 

kvalitativ ansats på för att få sjuksköterskornas egna beskrivande ord. Ventilering efter 

traumatiska händelser skulle även kunna göras som en kvantitativ studie med olika grupper 

där några får briefing och andra inte.  

 

Vidare skulle det vara intressant att veta varför det finns så många brister hos sjuksköterskan i 

traumasjukvården, samt vad som går att göra för att förbättra den. Även här skulle jag vilja ha 

en kvalitativ studie. Detta för att sjuksköterskorna själva ska söka efter sina egna brister och 

bli medvetna om dem, samt ge förslag på förbättringar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) 

 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa     
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Bilaga 2 
 

Granskningsmall för studier med en kvalitativ ansats 

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) 

 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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