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Sammanfattning 

Bakgrund: Fysiskt trauma orsakas ofta av en oväntad händelse med yttre våld som kan 

påverka flera organsystem med risk för dödsfall. Höga krav ställs på sjuksköterskans 

kompetens i omhändertagandet av personer med livshotande tillstånd då händelsen skapar 

rädsla men även då flera komplexa aktiviteter pågår samtidigt för att rädda kroppsfunktioner. 

Omhändertagandet kräver att sjuksköterskan arbetar utifrån både omvårdnadens sakaspekt 

och relationaspekt. 

Syfte: Att beskriva vårdsökande personers erfarenhet av omvårdnad vid trauma. 

Metod: Litteraturöversikt med induktiv kvalitativ ansats. Datainsamling via CINAHL, 

MEDLINE och psycINFO. Tematisk innehållsanalys på manifest nivå. 

Resultat: Tre huvudkategorier skapades; Att bli mött om en individ, Säker omvårdnad och 

Maktlöshet. Personer med trauma beskrev betydelsen av att få vara delaktiga i sin 

omvårdnad, få sina behov bekräftade och att ha en relation med sjuksköterskan samt att de 

upplevde omvårdnaden som effektiv och trygg. Negativa erfarenheter beskrevs relaterat till 

utsatthet, bristande information och erfarenhet av kontrollförlust 

Slutsatser: Omvårdnad vid trauma inkluderar att den vårdsökande personen får uppgifter att 

utföra av sjuksköterskan, samt att de blir informerade om interventioner och de aktiviteter 

som pågår runt omkring dem, vilket resulterar i ökad upplevelse av säkerhet samt ökat 

förtroende för sjuksköterskeprofessionen. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, Trauma, Kommunikation, Vuxna 

  



 
 

Summary 

Background: Physical trauma is an unexpected event caused by external violence that can 

involve several body systems with a high risk of severe injuries. When caring for a person 

exposed to a physical trauma with a life threatening condition the nurses’ competencies are 

tested. Several complex activities take place at the same time to save the person’s life and 

physical functions. 

Aim: To describe the person’s experience of nursing after a trauma 

Method: A literature review of qualitative studies. Data was collected in three databases and 

analysed using an inductive thematic qualitative content analysis on the manifest content. 

Results: Three categories were found; Being met as an individual, Secure nursing and 

Powerlessness. The persons’ described the importance of taking part in their care, having 

their needs confirmed and being in a relationship with the nurse, they described their care as 

efficient and they felt safe. Negative experiences were described as being exposed, not 

having control and lack of information. 

Conclusions: When caring for persons with trauma the nurse should include the person in 

their care by giving them “jobs” to do and by informing them about actions and interventions 

taking place around them, thereby confidence and security is created. 

 

Keywords: Experience, Trauma, Communication, Adult. 
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Inledning 

Fysiskt trauma orsakas ofta av en oväntad händelse med yttre våld som kan påverka flera 

organsystem och är den vanligaste dödsorsaken hos personer under 45 år i Sverige, 85% av 

personerna med trauma är i yrkesverksam ålder. Två tredjedelar av de som behöver vård efter 

trauma är män och ungefär hälften av alla trauman är trafikrelaterade. Av de vårdsökande 

personer som överlevt ett allvarligare trauma får upp till tre fjärdedelar bestående 

funktionshinder (Svensk förening för trauma, 2013).  

Den oförutsedda händelsen som orsakat skada framkallar osäkerhet inför framtiden hos den 

vårdsökande personen (Azghoul, 2014; Ogilvie, McCloughen, Curtis & Foster, 2012) då de 

inte får möjlighet att förbereda sig på omfattningen av de skador som kan kvarstå efter 

interventionerna av vårdpersonalen (Azghoul, 2014). Att vårda personer med trauma ställer 

höga krav på sjuksköterskans kompetens relaterat till personens komplexa tillstånd och höga 

risk för komplikationer (Azghoul, 2014), detta kan medföra att omvårdnaden fokuseras på 

tekniska interventioner och att de emotionella behoven underprioriteras (Kristensson Ekwall, 

2010). 

Bakgrund 

Inom akutsjukvård pågår många och komplexa aktiviteter samtidigt vilket ställer höga krav 

på både utrustning och personal som ska kunna ta emot vårdsökande personer, med mer eller 

mindre livshotande tillstånd, samt deras anhöriga (Curtis, Murphy, Hoy & Lewis, 2009). När 

den vårdsökande personen med trauma anländer till en akutmottagning så måste 

sjuksköterskan samla information om personens symtom och skador genom observation av 

personens funktioner och exteriör (Curtis et al., 2009). Sjuksköterskan behöver i det akuta 

skedet identifiera och prioriera de mest livshotande skadorna och genom att kliniskt 

undersöka och följa ABCDE [Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure] så kan 

sjuksköterskan upptäcka potentiella hot mot den vårdsökande personens existens (Curtis et 

al., 2009). Den information som sjuksköterskan får genom undersökningar och från den 

vårdsökande personen samt närstående används i utredningen och inverkar på valet av 

omvårdnadsinterventioner. Sjuksköterskan tillgodoser den vårdsökande personens fysiska 

och psykosociala behov, med konstant planering, utförande och utvärdering av interventioner 

(Curtis et al., 2009), de tillfredsställer anhörigas behov av information och utför även de 

administrativa uppgifter som förekommer (Morrisson & Korol, 2014). 

Sjuksköterskans huvudområde omvårdnad har det övergripliga målet att den vårdsökande 

personen ska uppnå hälsa (Norberg & Ternestedt, 2009; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2014). Hälsa anses som något mer än frånvaro av sjukdom (Willman, 2009) och därför 

beskrivs människan inom omvårdnad som en enhet av kropp, själ och ande; något som 

innebär att hela personens livsvärld måste beaktas när åtgärder sätts in (SSF, 2014). 

Omvårdnad kan förstås utifrån en relationsaspekt och en sakaspekt (Norberg & Ternestedt, 

2009; SSF, 2014). Relationsaspekten kan beskrivas som ett förhållningssätt som innebär en 

öppenhet och hänsyn för den vårdsökande personens upplevelse av hälsa och ohälsa (SSF, 

2010) samt att respekt för personens förutsättningar ska genomsyra sjuksköterskans 

bemötande (Norberg & Ternestedt, 2009). Sakaspekten innefattar de handlingar som 

sjuksköterskan utför inom promotion, prevention, bot, lindring och tröst (Norberg & 

Ternestedt, 2009; SSF, 2014). Sjuksköterskan följer den vårdsökande personen genom hela 

vårdförloppet och omvårdnaden genomsyrar alla möten, även då den vårdsökande personen 

inte är medveten om sjuksköterskans arbete (Kristensson Ekwall, 2010).  
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Inom akutsjukvård prioriteras ofta sakaspekten över relationsaspekten (Kristensson Ekwall, 

2010), något som behövs i den akuta omvårdnaden av personer med trauma (Kristensson 

Ekwall, 2010; Curtis et al. 2009) men som kan ge en moralisk stress hos sjuksköterskan som 

upplever att kvaliteten på omvårdnaden blir lidande (Hamilton Houghtaling, 2012; Morrisson 

& Korol, 2014). Sjuksköterskor inom akutsjukvård anser sig ha högst kompetens inom 

sakaspekten av omvårdnad (McCarthy, Cornally, O’Mahoney, White & Weathers, 2013) och 

de känner ofta att de inte kan leva upp till förväntningar som ställs av ledning och 

vårdsökande personer (Morrisson & Korol, 2014). Sjuksköterskor upplever ofta stress då de 

förväntas utföra smärtsamma undersökningar och interventioner, bevittna kriser samt möta 

död och förödelse samtidigt som de måste upprätthålla emotionell kontroll och professionell 

skicklighet (Hamilton Houghtaling, 2012). Detta leder till att sjuksköterskor utvecklar 

skyddsmekanismer där de distanserar sig från patienter och närstående samt förtränger sina 

egna känslor (Hamilton Houghtaling, 2012; Azghoul, 2014), vilket medför att 

relationsaspekten blir lidande. Sjuksköterskor som arbetar med vårdsökande personer med 

trauma upplever det svårt att informera dessa och deras anhöriga samt att förhålla sig till hur 

den vårdsökande personens tillstånd kommer utvecklas då trauma i sin natur är oförutsägbart 

(Azghoul, 2014).  

Inom personcentrerad omvårdnad är anhöriga en del av den vårdsökande personens livsvärld 

och även de har behov av omvårdnad när en person i deras närhet drabbats av trauma 

(Morrisson & Korol, 2014). Keenan och Joseph (2010) fann att anhöriga upplevde 

omvårdnaden som god om sjuksköterskorna hade självförtroende och gav information på ett 

relevant och förståbart sätt genom rak och ärlig kommunikation. Detta stödjs av Clukey, 

Hayes, Merrill och Curtis (2009) som fann att anhöriga upplevde god omvårdnad om de fick 

hjälp att förstå den vårdsökande personens skador och behandlingar samt fick information om 

vad som kommer att ske. Anhöriga upplever att sjuksköterskor som prioriterar den tekniska 

omvårdnaden som viktigast är mindre kompetenta och sämre på omvårdnad (Clukey et al. 

2009). Detta stöds av Bergh, Spaeth, Sook, Burdsal och Lippoldt (2012) som funnit att 

vårdsökande personer med trauma upplever en lägre sakkompetens hos sjuksköterskor som 

inte också prioriterar relationsaspektion inom omvårdanden. Bergh et al. fann att även om 

relationsapekten styr upplevelsen av sakaspekten så var det sakaspekten som styrde hur nöjda 

de vårdsökande personerna var med sin vård i helhet. 

Traumatiska skador orsakas av yttre våld och kan involvera flera organsystem vilket innebär 

en risk för förlust av kroppsdel, funktion eller dödsfall (Rydholm & Gustafsson, 2012). 

Personer som drabbats av trauman har beskrivit känslor som rädsla, osäkerhet, sårbarhet, 

ilska och lidande (Paiva, Rossi, Costa, & Dantas, 2010) vilket kan relateras till det plötsligt 

förändrade hälsotillståndet (Azghoul, 2014) samt att personer som drabbas av trauma kan få 

minnesförluster, bli desorienterade och tappa tidsuppfattningen (Ogilvie et al., 2012; Pavia et 

al., 2010). Wright (2011) fann att de vårdsökande personerna ofta kände sig maktlösa och 

rädda i situationen men också var tacksamma och upplevde sig väl omhändertagna. Enligt 

Wright upplevdes undersökningar och interventioner som mindre skrämmande om de 

vårdsökande personerna förstod varför de genomfördes, men enligt Hayes och Tyler-Ball 

(2007) upplevde inte de vårdsökande personerna att de fick tillräckligt med information och 

instruktioner av sjuksköterskan. Vidare fann Hayes och Tyler-Ball att sjuksköterskorna inte 

prioriterade relationsaspekten av omvårdnad tillräckligt då de endast sökte kontakt och 

spenderade tid med den vårdsökande personen om det fanns konkreta interventioner att 

utföra. Det beskrivs viktigt för de vårdsökande personerna att bli sedda som individer och bli 

bemötta med respekt, de vill att sjuksköterskan är uppmärksam på deras psykosociala behov 

likväl som de fysiska (Merrill et al., 2012). 
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Omhändertagandet av svårt skadade personer ställer höga krav på vårdpersonalen (Azghoul, 

2014) som både ska tillgodose den vårdsökande personens och de anhörigas behov. De 

komplexa situationerna som riskerar att uppstå kan framkalla stress hos sjuksköterskor och 

om situationen även är emotionellt påfrestande riskerar sjuksköterskorna att distansera sig 

från patienterna och dess anhöriga (Azghoul, 2014; Hamilton Houghtaling, 2012). Stress och 

distansering kan leda till att den personcentrerade omvårdnaden brister (Suhonen et al., 2009) 

vilket därmed resulterar i att den vårdsökande personen inte får sina psykosociala behov 

tillfredställda och kan påverka personens erfarenhet av omvårdnaden. Anhörigas upplevelse 

av omvårdnad påverkas mer av den information de får samt hur de upplever sjuksköterskans 

attityd än av sjuksköterskans sakkompetens (Clukey et al., 2009), vilket även skulle kunna 

vara den vårdsökande personens viktigaste behov för att känna att situationen är hanterbar 

(Hayes & Tyler-Ball, 2007; Merrill et al., 2012). Sjuksköterskor ska i mötet med vårdsökande 

personer visa respekt och ta hänsyn till den vårdsökande personens integritet och autonomi 

(SSF, 2010) men i det akuta mötet prioriteras praktiska handlingar som syftar till att rädda liv 

och funktionalitet (Kristensson Ekwall, 2010). 

Hur den vårdsökande personen upplever omvårdnaden vid trauma, om dennes psykosociala 

behov blir mötta likväl som de fysiska och på vilket sätt, är intressant att studera vidare med 

kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för hur personens behov kan mötas. Genom 

att studera och skapa en helhetsbild av vårdsökande personers erfarenheter av det akuta 

omhändertagande så kan sjuksköterskor få en ökad medvetenhet som kan verka för ett gott 

bemötande och mer personcentrerat förhållningssätt i det akuta skedet. 

Syfte 

Att beskriva vårdsökande personers erfarenhet av omvårdnad vid trauma 

Material och metod 

Design 

Vid en litteraturöversikt kartläggs det aktuella kunskapsläget (Friberg, 2006b; Rosen, 2012) 

genom återgivning och sammanställning av orginalartiklar (Hartman, 2008) inom samma 

ämnesområde och därigenom besvaras syftet. Litteraturöversikten är mindre omfattande än 

en systematisk litteraturstudie och kan rekommenderas på kandidatnivå (Friberg, 2006b). 

Eftersom studien söker att förstå erfarenheter har endast forskning av kvalitativ karaktär 

granskats och analyserats vilket resulterade i en beskrivande översikt av forskningsområdet 

(Friberg, 2006b). En litteraturöversikt skapar en helhetsbild på en högre abstraktionsnivå och 

kan bidra till ökad förståelse hos vårdpersonal, med målet att bidra till en ökad 

evidensbasering av omvårdnaden (Rosén, 2012).  

Datainsamling 

Datainsamligen genomfördes med sökningar i databaserna CINAHL, MEDLINE och 

psycINFO. Helikoptersökning gjordes på begreppen “trauma” och “nursing”, och 

sökningarna begränsades och specificerades därefter utifrån nyckelorden; “trauma”, 

“nursing” “emergency”, “patient”, “perception” och “experience”, som tidigare använts i 

forskning på området (Karlsson, 2012).  Den booleska termen NOT användes endast i 

psycINFO, detta för att försöka begränsa mängden studier (Karlsson, 2012; Östlundh, 2006) 

på kroniska och psykiska sjukdomstillstånd. Den booleska termen AND innebär att båda 
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begreppen måste finnas i studien och den booleska termen OR innebär att något av begreppen 

måste finnas (Karlsson, 2012; Östlundh, 2006). Trunkering användes på flera ord, exempelvis 

nurs*, experienc* och patient* för att inkludera alla ord med samma stam (Karlsson, 2012; 

Östlundh, 2006). Begreppet nurs* inkluderar då bland annat orden nurse, nurses och nursing. 

De sökningar som resulterade i att relevanta studier hittades är redovisade i sökmatrisen (se 

Tabell 1). Abstrakt granskades på de titlar som verkade svara mot syftet och därefter valdes 

studier ut till granskning. Genom manuell sökning av referenser (Östlundh, 2006) hittades 

ytterligare en studie att kvalitetsgranska. 33 studier hittades som svarade mot syftet, av dessa 

var 13 studier dubbletter vilker innebar att det totala antalet som kvalitetsgranskades blev 20 

stycken. 

Tabell 1: Sökmatris 

Databas Begränsning Sökord/Nyckelbegrepp Träffar Lästa 

abstrakt 

Till 

granskning 

CINAHL 

 

Peer reviewed, 

English language 

 

Trauma* patient* AND 

experienc* AND nurs* 

168 18 3 

Patient AND (experienc* 

OR perception*) AND 

trauma nursing 

62 15 5 

Trauma AND patient 

satisfaction 

259 21 6 

Peer reviewed (trauma OR emergency) 

AND (Qualitative OR focus 

group* OR narrative OR 

interview* OR observation* 

OR phenomen* OR 

grounded theory) AND 

patient* perspective*   

70 15 9 

MEDLINE 

 

English language 

 

Trauma* patient* AND 

experienc* AND nurs* 

273 27 6 

psycINFO Peer reviewed, 

English language, 

Swedish language 

Patient AND (experienc* 

OR perception*) AND 

trauma AND nursing 

NOT (chronic OR mental) 

93 13 3 

Manuell sökning 1 

 

Urval 

För att avgränsa urvalet till relevanta artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier 

(Friberg, 2006b; Rosén, 2012). Inklusionskriterierna valdes till vetenskapliga studier av 

kvalitativ karaktär som behandlar vuxna [ 18 år] vårdsökande personers erfarenhet av 

omvårdnad som förekommer vid vård efter ett fysiskt trauma. Fysiskt trauma definierades 
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som skador uppkomna av yttre våld (Rydholm & Gustafsson, 2012). Studierna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska, samt vara godkända av en etisk kommitté. 

Exklusionskriterierna var studier baserade på vårdsökande personer med psykiska 

funktionshinder och/eller substansmissbruk.  

De funna artiklarna kvalitetsgranskades med ”protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvalitativ metod”, framtagen vid Avdelningen för Omvårdnad på Hälsohögskolan i 

Jönköping (se bilaga 1). Totalt 11 studier exkluderades vid kvalitetsgranskningen. Fyra 

studier hade kvantitativ metod, fyra studier behandlade inte fenomenet ”vårdsökande 

personens erfarenhet av omvårdnad”, två studier hade inte kontexten vårdsökande person 

med trauma och en studie hade för många brister i kvalitetsgranskningen. 

Endast de nio artiklar (se Bilaga 2) som godkändes i granskningen användes för analys, detta 

för att säkerställa resultatens tillförlitlighet (Friberg, 2006b; Willman & Stoltz, 2012) 

Dataanalys 

Studierna som valdes ut efter kvalitetsgranskningen analyserades induktivt genom en 

kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå enligt Elo och Kyngäs (2008). Med induktivt 

menas att fenomenet studeras förutsättningslöst och beskrivs så korrekt som möjligt och 

därefter dras slutsatser, ingen teori används som utgångspunkt (Priebe & Landström, 2012). 

Analys på manifest nivå innebär att det uppenbara i studierna anges utan djupare tolkning av 

dolt innehåll (Danielson, 2012; Friberg, 2006a), något som rekommenderas vid analys på 

kandidatnivå (Friberg, 2006a).  

I steg ett av analysen lästes alla studiers resultat upprepade gånger för att bli förtrogen med 

materialet. Under steg två gjordes anteckningar i marginalen på studierna för att förtydliga 

vad texten handlade om. Därefter lyftes meningsenheter som behandlade den vårdsökande 

personens erfarenhet av omvårdnad ut (Elo & Kyngäs, 2008). Steg ett till tre gjordes 

individuellt inför steg fyra då de olika meningsbärande enheterna jämfördes tillsammans som 

en form av kvalitetssäkring (Kjellström, 2012). De meningsbärande enheterna kodades 

utifrån sin innebörd och sedan grupperades koder med liknande betydelse (Elo & Kyngäs, 

2008). Under steg fem delades grupperna in i underkategorier som sedan samlades i 

huvudkategorier utifrån den vårdsökande personens erfarenhet av omvårdnad vid trauma. I ett 

försök att säkerställa att kategorierna verkligen svarade mot syftet genomfördes steg tre till 

fem ytterligare en gång och justeringar av kategorier och underkategorier genomfördes, 

studier som representerar dessa presenteras i en kategoritabell (se Bilaga 3). Enligt Elo och 

Kyngäs (2008) kan citat från studierna med fördel användas för att kvalitetssäkra innehållet i 

resultatet av denna studie, detta rekommenderas inte i riktlinjerna för examensarbete i 

omvårdnad av Hälsohögskolan i Jönköping och därför presenteras inga citat.  

Etiska överväganden 

Studier ska alltid föregås av ett etiskt resonemang där nyttan av studien samt risker och 

fördelar beaktas. Enligt Belmontrapporten ska forskning utföras enligt de etiska principerna; 

Respekt för personer, Göra gott och Rättviseprincipen (Kjellström, 2012). Ämnet är 

väsentligt att studera (Kjellström, 2012) eftersom kunskap om vårdsökande personers 

erfarenheter av omvårdnad efter ett trauma kan bidra till att sjuksköterskor blir mer medvetna 

om hur de kan utföra omvårdnadsåtgärder så att de bättre möter den vårdsökande personens 

behov. Endast artiklar med etiskt godkännande blev analyserade, detta då den studerande 

gruppen kan anses som sårbar relaterat till den höga graden av funktionshinder. Genom detta 
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krav bör deltagarna vara skyddade och etiskt godkännande av denna studie är inte nödvändigt 

(Kjellström, 2012). 

Författarnas förförståelse påverkar oundvikligen forskningsprocessen (Kjellström, 2012), 

något som försökt motarbetats genom att förförståelsen medvetandegjorts under arbetets gång 

genom fortlöpande diskussioner. Förförståelsen består av erfarenheter och värderingar, både 

inom forskningsområdet och från det utomakademiska livet (Kjellström, 2012). Det förekom 

inga lojalitetskonflikter eller vinster med studien och författarna strävade efter ett hederligt 

och ärligt genomförande (Kjellström, 2012). Risken för feltolkningar av forskning som är 

skriven på engelska (Kjellström, 2012) minskades genom individuell läsning av de utvalda 

studierna för att sedan gemensamt sammanställa dem.  

Resultat 

Säker omvårdnad 

En generell erfarenhet av säker omvårdnad beskrevs av de vårdsökande personerna när 

sjuksköterskorna upplevdes som effektiva (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Wiman, Wikblad & Idvall, 2007) och när omvårdnaden ingav trygghet 

(Hawley, 2000; Jay, 1996; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Ringdal, Plos & 

Bergbom, 2008; Tutton et al., 2007; Wiman et al., 2007). 

Effektivt omhändertagande 

Under den inledande akuta omvårdnaden efter ett trauma hade de vårdsökande personerna en 

överväldigande upplevelse av att de blev effektivt omhändertagna av kompetent personal som 

hade kontroll över situationen (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; 

Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). Omhändertagandet upplevdes effektivt när sjuksköterskan 

genomförde sin datainsamling snabbt utan att ställa onödiga frågor och fokuserade sina 

interventioner på de mest omedelbara problemen (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007). Det snabba omhändertagandet och samarbetet 

mellan professionerna bidrog till känslan av effektivitet och tillfredställelse, att bli 

omhändertagen av experter (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007). 

Upplevelsen av att vara effektivt omhändertagen var beroende av att sjuksköterskan och 

resten av traumateamet uppfattades som professionella och kompetenta (O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007). Sjuksköterskan gav de vårdsökande 

personerna förtroende för att de hade kontroll över situationen genom handling och sättet de 

talade på (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004), exempelvis genom att 

låta personen vara delaktig i överrapporteringar (Kerr et al., 2013) och genom att lära känna 

personen (Tutton et al., 2007). 

Sjuksköterskorna upplevdes som kompetenta och effektiva genom att visa empati och aktivt 

samtala med den vårdsökande personen, både om deras tillstånd och genom avledande samtal 

(O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007), samt genom att vara 

uppmärksam på personens behov, från akuta fysiska behov till att ordna med mat och dryck 

(Wiman et al., 2007). Sjuksköterskan informerade om väntetider och ordnade så att allt som 

kunde utföras innan läkaren anlände blev utfört, detta imponerade på flera vårdsökande 

personer (Hawley, 2000). 
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Inger trygghet 

Den vårdsökande personen erfor att omvårdnaden gav dem en upplevelse av trygghet 

(Hawley, 2000; Jay, 1996; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Ringdal et al., 2008; 

Tutton et al., 2007; Wiman et al., 2007). Upplevelsen beskrevs redan på olycksplatsen där 

ambulanssjuksköterskorna tog ansvar för den vårdsökande personen genom handlingar och 

ord (Ringdal et al., 2008) och fortsatte på akuten där uppmuntrande fraser som “Oroa dig 

inte”, “Vi tar hand om dig” och “Du kommer klara dig fint” bidrog till att de vårdsökande 

personerna kände sig lugnade genom att sjuksköterskan tog ansvar för dem (Hawley, 2000; 

Jay, 1996). 

Den vårdsökande personens upplevelse av rädsla och ångest byttes ut mot trygghet genom 

olika former av kommunikation och information, exempelvis genom att sjuksköterskan 

förklarade vad som händer och kommer att hända samt vad utrustningen användes för 

(Britten, 1994; Hawley, 2000; Jay, 1996; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Bara att 

veta hade en lugnande inverkan på den vårdsökande personen och kunde stärka deras 

bemästring av exempelvis smärtsamma interventioner (Hawley, 2000).  

Genom att lyssna på sjuksköterskornas överrapportering mellan arbetspassen upplevde de 

vårdsökande personerna sig försäkrade om att sjuksköterskorna hade tillräcklig kunskap för 

att kunna ta hand om dem på ett bra sätt (Kerr, 2013). Förutom innehållet var tonläget som 

användes (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) och beröring (Hawley, 

2000; Jay, 1996; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) viktigt för att känna sig trygg då 

detta förmedlade att sjuksköterskan var närvarande och brydde sig om den vårdsökande 

personen (Hawley, 2000). Trygghet skapades då sjuksköterskorna var tillgängliga, snabbt 

reagerade på förändringar i den vårdsökande personens tillstånd och förklarade ljuden från 

utrustningen (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) samt 

uppmärksammade deras emotionella behov och lyssnade på dem (Tutton et al., 2007). Den 

vårdsökande personen kände sig trygg och omhändertagen när sjuksköterskan kontaktade 

anhöriga, alternativt ordnade så de vårdsökande personerna själva kunde kontakta dem, samt 

när sjuksköterskan även uppmärksammade de anhörigas behov utöver den vårdsökande 

personens (Hawley, 2000; Ringdal et al., 2008).  

Sjuksköterskorna uppfattades som den profession som mest bidrog till de vårdsökande 

personernas upplevelse av trygghet (Hawley, 2000). 

Bli bemött som en individ 

Den vårdsökande personen erfor sig bli mött som en individ när omvårdnaden främjade 

delaktighet (Hawley, 2000; Kerr, McKay, Klim, Kelly & McCann, 2013; Tutton, Seers & 

Langstaff, 2007), var bekräftande (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; 

Ringdal et al., 2008) samt när sjuksköterskan skapade en relation med dem (Hawley, 2000; 

Kerr et al., 2013; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Tutton et al., 2007). 

Delaktighet  

Vårdsökande personer erfor delaktighet i sin omvårdnad då de fick uppgifter att utföra samt 

då vårdpersonal gav dem information eller samtalade med dem (Hawley, 2000; Kerr et al., 

2013; Tutton et al., 2007). Genom att den vårdsökande personen tilläts vara delaktig i sin 

omvårdnad, vid interventioner och undersökningar, så upplevdes känslor av att vara en 

bidragande medlem i teamet och att sjuksköterskans arbete underlättades (Hawley, 2000; 
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O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Den vårdsökande personens delaktighet främjades 

av att sjuksköterskan ingav lugn, uppmuntrade deltagande och instruerade personen i 

exempelvis andningsteknik eller lämplig kroppsposition vid genomförandet av interventioner 

eller undersökningar (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Den 

vårdsökande personens hantering av situationen underlättades genom sjuksköterskans 

agerande som ökade självförtroendet (Hawley, 2000) samtidigt som de upplevde att 

sjuksköterskan var medkännande och empatisk (Wiman et al., 2007). 

Genom att inkluderas i omvårdnaden så upplevde de vårdsökande personerna att de blev 

sedda som individer istället för som patienter (Kerr et al., 2013) och de beskrevs som 

delaktiga i sin vård samt som aktiva i beslutsfattanden kring omvårdnad och rehabilitering 

trots sitt lidande (Tutton et al., 2007). Ökad känsla av delaktighet och inkludering har främst 

funnits i samband med överrapporteringar, rondarbete och när den vårdsökande personen 

tillsammans med sjuksköterskan genomfört dagliga aktiviteter (Kerr et al., 2013; Tutton et 

al., 2007). Den vårdsökande personens upplevelse av att vara en värdefull och bidragande 

medlem i den fortsatta omvårdnaden ökade genom nära samarbete med sjuksköterskan då de 

fick möjlighet till att bidra med information och korrigera felaktiga uppgifter samt då de 

kunde ställa frågor som ökade förståelsen för deras aktuella hälsotillstånd (Kerr et al., 2013).  

Bekräftelse 

När vårdsökande personer anlände till sjukhuset och fick omedelbar uppmärksamhet så 

bekräftade personalens närvaro och sjuksköterskans intuitiva förmåga att identifiera och 

tillgodose behov att de skulle bli väl omhändertagna (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Ringdal et al., 2008) 

De vårdsökande personernas rädsla och oro minskade när sjuksköterskan bekräftade dem på 

en personlig nivå genom att identifiera och åtgärda smärtupplevelse, bekräfta och tillgodose 

behovet av förståelse samt pratade lugnande med dem då det gav de vårdsökande personerna 

något att fokusera på (Gullick, Taggart, Johnston & Ko, 2014; Hawley, 2000; O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004). Det förekom även tillfällen då vårdsökande personer 

associerade smärta med att vara vid liv och relaterat till detta så önskades inte interventioner 

mot smärtupplevelsen (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Av betydelse var istället att 

sjuksköterskan i tidigt skede bekräftade och insatte interventioner mot det emotionella 

traumat då det resulterar i minskad upplevelse av rädsla och ångest hos den vårdsökande 

personen under hela vårdförloppet (Gullick et al., 2014). De vårdsökande personerna 

upplevde att sjuksköterskorna intuitivt förstod när de hade det obekvämt och att de bekräftade 

detta genom varsamma och effektiva lägesändringar utan tillfogande av mer smärta (Hawley, 

2000 Jay, 1996; Ringdal et al., 2008). Positiva upplevelser hos de vårdsökande personerna 

främjades av att sjuksköterskan bekräftade deras känslor, tröstade dem, berörde dem och 

visade förståelse för deras situation, vilket även bidrog till att sjuksköterskan beskrevs som 

vänlig och omtänksam (Hawley, 2000; Jay, 1996; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004 

Ringdal et al., 2008; Tutton et al., 2007). De vårdsökande personerna uppskattade även när 

sjuksköterskan bekräftade och tillfredsställde deras behov av att få mat, en varm filt eller få 

hjälp med att duscha (Britten & Shaw, 1994; Ringdal et al., 2008; Wiman et al., 2006). 

Sjuksköterskorna upplevdes bry sig om de vårdsökande personerna när de återkom för att 

kontrollera att den vårdsökande personen var välmående eller om de var i behov av något, 

samt då de erbjöd sig att kontakta anhöriga (Hawley, 2000; O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Tutton et al., 2007).   
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Vara i en relation med sjuksköterskan 

När sjuksköterskan skapade en relation med de vårdsökande personerna så upplevde de att de 

blev bemötta som individer och att de var trygga i vårdrelationen (Hawley, 2000; Kerr et al., 

2013; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Tutton et al., 2007). Relationen mellan den 

vårdsökande personen och sjuksköterskan främjades då sjuksköterskan använde ett varmt 

tonläge, tilltalade den vårdsökande personen vid förnamn, var tillgänglig när den 

vårdsökande personen behövde hälp eller stöd samt när informationen kring den vårdsökande 

personen behölls konfidentiellt (Britten & Shaw, 1993; Hawley, 2000; Kerr et al., 2013; 

Tutton et al., 2007). Relationen stärktes även då de vårdsökande personerna mötte samma 

sjuksköterskor under vårdtillfället vilket även bidrog till kontinuitet i omvårdnaden (Wiman 

et al., 2007). De vårdsökande personerna kunde uppleva en känsla av normalitet som skapade 

en positiv inverkan på omvårdnaden om sjuksköterskan främjade en vänlig atmosfär och 

samtalade med dem (Hawley, 2000; Tutton et al., 2007). Relationen till sjuksköterskan 

resulterade även i att de vårdsökande personerna upplevde sjuksköterskan som en 

medmänniska samt att omvårdnaden humaniserades (Hawley, 2000). 

Den vårdsökande personen fann det besvärande att spendera mycket tid med att vänta 

(Britten & Shaw, 1994; Hawley, 2000; Tutton et al., 2007). Lindring erfors om 

sjuksköterskan återkom för att samtala eller hjälpte personen att komma i kontakt med sina 

anhöriga, detta stärkte även relationen mellan den vårdsökande personen och sjuksköterskan 

(Britten & Shaw, 1994; Hawley, 2000). 

Maktlöshet 
Maktlöshet i omvårdnaden erfors av den vårdsökande personen när de kände sig utsatta 

(Britten & Shaw, 1994; Kerr et al., 2013; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Tutton et 

al., 2007; Wiman et al., 2007), när de saknade kontroll (Britten & Shaw, 1994; Kerr et al., 

2013; Ringdal et al., 2008; Wiman et al., 2007) och när de inte fick önskad information 

(Hawley, 2000; Kerr et al., 2013; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Ringdal et al., 

2008; Wiman et al., 2007). 

Utsatthet 

Den vårdsökande personen erfor utsatthet och ensamhet efter den inledande akuta 

omvårdnaden relaterat till mängden personal som var involverade i vården (Britten & Shaw, 

1994; Tutton et al., 2007) och bristande uppmärksamhet (Britten & Shaw, 1994; Kerr et al., 

2013; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007). Varje ny ur personalen 

genomförde sin egen datainsamling och detta medförde att de vårdsökande personerna 

upplevde att personalen inte kommunicerade med varandra och att de ifrågasatte om någon 

egentligen brydde sig om vad de hade sagt (Britten & Shaw, 1994). När sjuksköterskan var 

frånvarande under längre tidsintervaller så beskrev de vårdsökande personerna att de kände 

sig övergivna och ignorerade (Britten & Shaw, 1994; Kerr et al., 2013) eller att 

sjuksköterskan förlorat intresset för dem (Wiman et al., 2007). Även väntetider mellan 

undersökningar och svar på dessa gjorde att den vårdsökande personen upplevde en ensamhet 

om sjuksköterskan inte tittade till dem (Britten & Shaw, 1994). 

Den vårdsökande personen kände sig utsatt efter den inledande omvårdnaden då 

sjuksköterskorna fokuserar på de personer med mest kritiskt tillstånd som de ansvarar för, 

personen hade fortfarande stort psykosocialt vårdbehov men sjuksköterskan ansåg att vården 

var nästintill färdig eftersom den personen var fysiskt stabil (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2007). 



10 
 

De vårdsökande personerna upplevde utsatthet när de erfor en ovillighet hos sjuksköterskan 

att ge interventioner och läkemedel mot smärta eller om smärtlindringen var otillräcklig 

(Britten & Shaw, 1994; Ringdal et al., 2008). Att upptäcka sina skador genom kommentarer 

från medpatienter eller genom att se sig själv i spegeln utan stöd av sjuksköterskan beskrevs 

som traumatiskt och medförde starka känslor av utsatthet och ensamhet (Gullick et al., 2014).  

I det akuta omhändertagandet upplevde en del vårdsökande personer tillfällen då deras smärta 

försvunnit och att de inte längre såg eller hörde vad som försiggick omkring dem; om inte 

sjuksköterskan bekräftade och förklarade dessa episoder så ökade den vårdsökande personens 

upplevelse av rädsla och utsatthet (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). 

Förlust av kontroll 

De vårdsökande personerna kunde erfara kontrollförlust i omvårdnaden efter ett trauma då 

personalen inte delade med sig av information och makt (Britten & Shaw, 1994; Kerr et al., 

2013; Ringdal et al., 2008; Wiman et al., 2007). De vårdsökande personerna kände sig inte 

involverade i sin omvårdnad då de inte upplevde sig ha några valmöjligheter, lämnades med 

obesvarade frågor och när de inte fick information om olika behandlingsalternativ eller om 

sina skador (Britten & Shaw, 1994; Wiman et al., 2007). Den vårdsökande personen 

upplevde en identitets- och kontrollförlust i samband med att kläder klipptes av (Ringdal et 

al., 2008) samt då undersökningar och interventioner genomförs med bristande avskildhet 

(Britten & Shaw, 1994; Kerr et al., 2013; Wiman et al., 2007). Denna erfarenhet var tydligast 

hos de som saknade allvarligare fysiska skador från traumat (Wiman et al., 2007).  

När den vårdsökande personen hade svårt att kommunicera, exempelvis då denne blivit 

intuberad, så upplevdes starka känslor av kontrollförlust när dennes försök till att 

kommunicera missuppfattas av sjuksköterskan som motstånd till behandling och 

interventioner (Gullick et al., 2014). Personen erfor kontrollförlust och osäkerhet när de 

kände sig som försökspersoner till ny personal, det skapade en känsla av att vara utlämnad till 

någon som inte hade tillräckligt med kompetens (Britten & Shaw, 1994).  

Den vårdsökande personen erfor att deras upplevelse av hopp och kontroll togs ifrån dem när 

samtal och information om deras kommande funktionshinder från traumat kom för tidigt och 

när de hörde förolämpande kommentarer angående deras nya funktionshinder av 

vårdpersonalen (Ringdal et al., 2008). De vårdsökande personerna beskrev förlust av kontroll 

och värdighet då vårdpersonalen visste mer om dem än de själva gjorde eller när deras 

information diskuterades där obehöriga personer kunde höra (Britten & Shaw, 1994; Kerr et 

al., 2013; Ringdal et al., 2008). 

Bristande information 

Brist på information och kunskap bidrog mest till de vårdsökande personernas upplevelse av 

rädsla och ångest vid omvårdnaden efter traumat, att inte veta vad som skulle ske eller hur 

(Hawley, 2000; Kerr et al., 2013; O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Ringdal et al., 

2008; Wiman et al., 2007). Sjuksköterskorna fokuserade på sina interventioner och 

informerade inte personerna om vad dessa innebar och detta kunde upplevas som mer 

skrämmande än traumat i sig, med rädsla och ångest som följd (Hawley, 2000; O’Brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004). De vårdsökande personerna saknade information om 

eventuell smärta som kunde uppkomma i samband med interventioner (Gullick et al., 2014; 

O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004), vilket medförde föreställningen att smärta var 
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oundviktligt (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) eller gav en förstärkt smärtupplevelse 

(Gullick et al., 2014). 

Den vårdsökande personen erfor att information undanhölls dem, de fick inte veta hur 

allvarligt skadade de var (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004) och personalen svarade 

undvikande på deras frågor (Ringdal et al., 2008). Att få information om förändringar i den 

vårdsökande personens tillstånd vid sjuksköterskans överrapportering eller genom att höra 

sjuksköterskan och läkaren prata med varandra upplevdes upprörande för personerna (Kerr et 

al., 2013). Bristande information kunde öka den vårdsökande personens rädsla och stress, 

exempelvis när komplikationer uppstod, som att sjuksköterskan hade svårt att hitta en ven 

eller att något gick sönder (Britten & Shaw, 1994), när sjuksköterskans och den vårdsökande 

personens prioriteringar i vården inte överensstämde (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004) samt om personen inte förstod vad sjuksköterskan sa relaterat till språksvårigheter eller 

ett för kliniskt språk (Kerr et al., 2013). 

Sjuksköterskan gav inte tillräckligt med information som skulle kunna göra väntetider 

förståbara och meningsfulla, vilket medförde att de vårdsökande personerna upplevde det 

upprörande att behöva vänta på undersökningar och svar (Britten & Shaw, 1994; Hawley, 

2000; Jay, 1996; Wiman et al., 2007). Personerna hade också svårt att förstå varför de var 

tvungna att besvara många frågor av olika professioner som undersökte dem, personen kunde 

uppleva dessa frågor som irrelevanta och onödiga med negativa känslor som följd (Britten & 

Shaw, 1994).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Genomförandet av en litteraturöversikt resulterar i en sammanställning av tidigare forskning 

inom området (Friberg, 2006b; Rosén, 2012) samt bidrar till att kunskapsluckor inom ämnet 

kan identifieras för vidare forskning (Friberg, 2006b). På kandidatnivå genomförs inte en 

systematisk litteraturstudie eftersom arbetet begränsas av tid och brist på erfarenhet, en 

litteraturöversikt är istället ett strukturerat arbetssätt för att överskådligt beskriva 

forskningsområdet (Friberg, 2006b). Inledningsvis genomfördes en översiktssökning inom 

området omvårdnad vid trauma, vilket bidrog till en ökad förförståelse av ämnet samtidigt 

som fokusområdet kunde identifieras. I det inledande skedet av en forskningsprocess är det 

oundvikligt att skapa viss förförståelse, att vara medveten om hur denna kan påverka 

datainsamling och analys stärker pålitligheten till att resultatet speglar verkligheten och inte 

författarnas subjektiva upplevelse av fenomenet (Wallengren & Henricson, 2012). Genom att 

diskutera vad som presenterades i granskade studier mot erfarenheter och upplevelser hos 

granskarna gjordes ett försöka att begränsa förförståelsens betydelse i analysarbetet. Det går 

inte att undvika att förförståelse kring fenomenet finns då akutsjukvård har studerats i 

utbildningen och då författarna arbetar inom slutenvården med akut sjuka och skadade 

personer. 

Datainsamlingen genomfördes i olika databaser för att stärka trovärdigheten genom att så 

många studier som möjligt fångas in. Sökningarna fortsatte med olika kombinationer av 

sökord tills inga nya studier påträffades, en mättnad var nådd. För att ytterligare säkerställa 

att sökningarna hållit hög kvalitet konsulterades bibliotekarien på universitetet i Jönköping 

om olika sökmetoder för att expandera träffbilden. Då inga nya sökningar kunde generera fler 

studier att analysera bekräftades att tillförlitliga sökningar genomförts (Henricson, 2012). 
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Alla titlar lästes i de sökningar med hanterbar mängd träffar [under 300] och för de titlar som 

verkade svara mot syftet lästes även abstrakt. Artiklar vars abstrakt relaterade till denna 

studies syfte lästes och valdes ut för kvalitetsgranskning. För att öka pålitligheten granskades 

studierna individuellt och sedan fördes en konsensusdiskussion kring de artiklar som hade 

kvalitetsbedömts olika för att säkerställa att endast relevanta studier inkluderades till analys 

(Henricson, 2012; Willman & Stoltz, 2012).  

Vid en litteraturstudie är det är rekommenderat att använda sig av studier med liknande 

design och analysmetod för att säkra kunskapsteorin kring det nya resultatet (Willman & 

Stoltz, 2012). Sex studier använde sig av innehållsanalys medan två använde sig av 

fenomenologisk hermaneutisk analysmetod och en använde kritisk incident teknik. Efter 

diskussion ansågs dessa vara tillräckligt lika i metod för att analyseras samstämmigt, vilket 

stärker trovärdigheten med denna studies resultat. Det rekommenderas att litteraturöversikter 

av kvalitativa studier är baserad på minst tio studier för att kunna generera ett meningsfullt 

resultat (Willman & Stoltz, 2012). Denna översikt är baserad på nio studier som ansågs 

innehålla tillräckligt med data för att analyseras, men risken för att resultatet inte är fullt 

tillförlitligt måste ändå beaktas relaterat till att få studier är publicerade på området. 

Eftersom det var få kvalitativa studier publicerade som svarade mot syftet inkluderades fyra 

äldre studier; publicerade 1994, 1996, 2000 och 2004. Vid analys av datan ansågs dessa 

studier fortfarande relevanta då de bekräftades av data i nyare studier. Två studier som 

inkluderades hade en blandad patientgrupp, personer med trauma var inte ensamt studerade. I 

dessa studier exkluderades data som uppenbart handlade om annan patientgrupp och 

resterande data analyserades och bekräftades av studier som enbart behandlade personer som 

erfarit ett trauma. Pålitligheten med resultat kan ha påverkats av denna exkluderingsmetod då 

data som inkluderats inte säkert är insamlat från vårdsökande personer med trauma, men 

eftersom datan återfunnits i de andra studierna så bibehålls ändå viss bekräftelsebarhet. 

Dessutom nämnde flera av de granskade studierna att deras resultat överensstämde med andra 

studier som haft liknande kontext men annan patientgrupp (Hawley, 2000, Kerr et al., 2013; 

Tutton et al., 2007), något som förstärker trovärdigheten i denna studie (Wallengren & 

Henricson, 2012). Diskussion har förts under analysarbetet för att försöka säkerställa att data 

inte inkluderats eller exkluderats utifrån förförståelse utan utifrån de förbestämda kriterier, 

detta för att stärka pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012).  

Litteraturöversikten hade en induktiv ansats; analys genomfördes förutsättningslöst utifrån 

empirin, informationen om verkligheten, som presenterades i analyserade studier. Empirisk 

forskning anses som sann tills data som motsäger denna sanning beskrivs, därför är det svårt 

att avgöra när mättnad uppnåtts i materialet (Priebe & Landström, 2012). Trovärdigheten i 

resultatet kunde eventuellt vara högre om en deduktiv studie genomförts men då hade risken 

för att resultatet vinklats för att passa i vald teoretisk modell ökat; induktiv ansats är att 

föredra då det finns begränsat med forskning på området eftersom en teori ännu inte har 

bildats (Henricson & Billhult, 2012; Preibe & Landström, 2012). Analysen genomfördes på 

manifest nivå med anledning av att analys på latent nivå kräver större vana och 

metodologiska kunskaper än vad som är rimligt på kandidatnivå (Danielson, 2012). Risken 

med att arbeta utifrån empirin med det manifesta innehållet är att slutsatserna som presenteras 

är en direkt upprepning av de analyserade studiernas resultat, att resultaten inte sammanförs 

till en ny helhet med ökad förståelse och förklaring av fenomenet (Danielson, 2012; Preibe & 

Landström, 2012). 

För att strukturera analysarbetet valdes beskrivningen av kvalitativ innehållsanalys gjord av 

Elo och Kyngäs (2007) som grund. Analys av datan inleddes med att inkluderade studier 
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lästes upprepade gånger individuellt, anteckningar gjordes därefter i marginalen på studierna 

och meningsbärande enheter lyftes ut. Gemensamt jämfördes sedan de funna enheterna och 

kategorier skapades utifrån betydelse. Genom att arbeta individuellt och sedan jämföra funna 

resultat stärks pålitligheten då individuella värderingar, erfarenheter och attityder upptäcks av 

den andra personen. Pålitligheten är begränsad relaterat till bristen på erfarenhet kring 

forskningsmetodik hos kandidaterna då det är första gången en studie av denna omfattning 

genomförts (Wallengren & Henricson, 2012). Bekräftelsebarheten av studien ökar då kritiska 

utomstående personer, vid handledningsseminarie, har granskat både datainsamling och 

dataanalys samt uppskattat rimligheten i resultatet (Willman & Stoltz, 2012). Efter första 

tematisering och abstrahering av de meningsbärande enheterna upplevdes resultatet otydligt, 

avgränsning mellan teman och svar på forskningsfrågan var osäkra. Genom att diskutera 

resultatet med oberoende personer blev det tydligare vad som framkommit under 

analysarbetet (Wallengren & Henricson, 2012) och processen återupprepades därefter med 

resultat i nya underkategorier och kategorier som granskades av handledaren till arbetet. Efter 

diskussion och korrigeringar av valda kategorier beslutades att abstrahering och avgränsning 

var tillfredställande och djupare analys av innehållet genomfördes, både individuellt och 

tillsammans för att åter stärka trovärdigheten. Efter att alla delar i examensarbetet 

sammanställts granskades den med “Granskningsprotokoll för studier av kvalitativ karaktär” 

(se Bilaga 1). Eftersom studien godkändes genomfördes inga förändringar. Korrekturläsning 

har genomförts kontinuerligt och justeringar har gjorts fortlöpande för att skapa en enhetlig 

studie (Wallengren & Henricson, 2012). 

Studierna som har analyserats i arbetet har ursprung i Australien, Kanada, Storbritannien eller 

Sverige, länder som kan anses ha liknande sociokulturell kontext. Därför bör studiens resultat 

vara överförbart till andra länder med likheter i sjukvårdssystem, samhällsstruktur och kultur. 

Studiernas samstämmighet talar för att upplevelsen av och behoven i omvårdnaden efter 

trauma är liknande oavsett varifrån personen med traumatisk skada har sitt ursprung. 

Eftersom resultatet i denna studie överensstämmer med forskning gjord på andra 

patientgrupper och kontexter (Cypress, 2014; Jakimowics et al., 2015; Pytel, Fielden, Meyer 

& Albert, 2009) så ökar överförbarheten av resultatet till omvårdnad utanför kontexten 

akutsjukvård och patientgruppen med traumatiska skador (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Betydelsen av kommunikation mellan sjuksköterskan och den vårdsökande personen 

genomsyrar resultatet i denna studie. Kommunikation är ett brett begrepp som innefattar både 

verbala och icke-verbala handlingar som information, samtal, tonläge, beröring, ögonkontakt 

och närvaro (Eide & Eide, 2009). De vårdsökande personerna beskrev hur tonläget var 

viktigare än vad som sades under den akuta omvårdnaden för att rösten gav dem något att 

fokusera sin uppmärksamhet på. Detta motsägs av Pytel et al. (2009) som fann att de 

vårdsökande personerna värderade tonläget lågt, för dem var innehållet viktigare. Pytel et al’s 

studie var genomförd på en akutmottagning med deltagare som hade medicinska sjukdomar, 

och de motstridiga resultaten tyder på att vårdsökande personer har olika kommunikativa 

prioriteringar beroende på orsaken till deras vårdbehov. Förutom tonläget var det viktigt för 

vårdsökande personer med traumatiska skador att få höra uppmuntrande och lugnande fraser, 

att få höra att sjuksköterskan tar hand om dem och att allt kommer ordna sig. Dessa 

upprepande fraser har troligen liknande betydelse som tonläget hos sjuksköterskan, den 

vårdsökande personen har en röst och person att fokusera på; sjuksköterskan blir 

förankringen till verklighet och överlevnad. I studier som behandlar personer som inte är i ett 

akut livshotande tillstånd värderas istället tydlig information om vad som händer och kommer 
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att ske, dessa studier nämner inte tonläge eller upprepande fraser (Cypress, 2014; Jakimowicz 

et al., 2015; Pytel et al., 2009; Wiman & Wikblad, 2004) vilket kan tolkas som att detta 

behov är mer utmärkande för vårdsökande personer med livshotande tillstånd.  

De vårdsökande personerna beskrev att vården efter traumat kunde upplevas som mer 

skrämmande än traumat i sig då de inte visste vad som skulle ske, hur interventioner skulle 

genomföras och de förväntade sig stora smärtor som resultat av interventionerna. Detta har 

även observerats av Wiman och Wikblad (2004) som fann att sjuksköterskor på 

akutmottagningar ibland arbetade mekaniskt, att de samtalade med varandra över huvudet på 

den vårdsökande personen och genomförde interventioner utan att informera eller ens titta på 

personen. Brist på information skapade oro och resulterade i en missnöjdhet med 

omvårdnaden under vårdtillfället i denna studie, något som stöds av Jakimowicz et al. (2015) 

som även fann samband mellan sjuksköterskans kommunikation och informationsgivande 

med den vårdsökande personens ökade motivering och förmåga till egenvård. Den bristande 

informationen medförde känslor av att vara utsatt och sakna kontroll, den vårdsökande 

personens möjlighet till delaktighet i omvårdnaden reducerades. Wiman och Wikblad (2004) 

fann att omvårdnaden erfors som bristande främst då sjuksköterskan inte gav information och 

var instrumentellt inriktad i sin omvårdnad, det vill säga när relationsaspekten av 

omvårdnaden prioriterades bort. Att upplevelsen av omvårdnaden styrs av sjuksköterskans 

kommunikativa och interpersonella kompetens bekräftas av Bergh, et al. (2012), Fry et al. 

(2013), Hayes & Tyler-Ball (2007) och Merrill et al. (2012) även i kontexter utanför 

traumavården (Cypress, 2014; Jakimowicz et al., 2015; Pytel et al., 2009).  

Interpersonell kompetens innebär att sjuksköterskan arbetar mer utifrån relationsaspekten 

(Fry et al., 2013) och som beskrivet i denna studie så hade de vårdsökande personerna en 

positiv erfarenhet av omvårdnaden och kände sig delaktiga när sjuksköterskan 

kommunicerade på deras nivå och var närvarande i situationen. Även om sjuksköterskor 

finner det speciellt svårt att ge information till vårdsökande personer med trauma eftersom 

skadorna upplevs oförutsägbara, som beskrivet av Azghoul (2014), så var det betydande för 

de vårdsökande personerna att få information även om den var ofullständig då detta skapade 

trygghet och en relation med sjuksköterskan. Fry et al. (2013) fann att när sjuksköterskan 

arbetade utifrån relationsaspekten så erfors omvårdnaden på akutmottagning personcentrerad 

och sjuksköterskorna upplevdes kompetenta. Fry et al. fann också att även om kvalitén på 

omvårdnaden var densamma när relationen prioriterades bort så upplevdes den sämre av de 

vårdsökande personerna, detta stödjs av Bergh et al. (2012) och Clukey et al. (2009). 

Sjuksköterskor arbetar mer relationsorienterat än läkare och betydelsen av detta blir tydligt i 

studier av Jennings, Lee, Chao och Keating (2009) och Jakimowicz et al. (2014) där 

vårdsökande personer var mer nöjda med sitt besök på akutmottagningen om de träffat en 

specialistsjuksköterska med förskrivningsrätt än om de träffat en läkare. De vårdsökande 

personerna upplever att sjuksköterskan var intresserad av dem som person och var noggrann, 

dessutom var personerna mindre oroliga för sin framtida hälsa och hade oftare fått svar på 

sina funderingar (Jennings et al. 2009). De tydligaste uttrycken för att arbeta 

relationsorienterat var att sjuksköterskan använde sig av sitt kroppsspråk, känslouttryck, var 

på patientens nivå både fysiskt och psykosocialt samt genom att använda sig av beröring (Fry 

et al., 2013). Beröring beskrevs i denna studie som en form av livlina. Genom att 

sjuksköterskor rörde vid dem kände de vårdsökande personerna att de fick styrka att ta sig 

igenom traumat och följande interventioner. Beröringens stärkande effekter beskrivs också av 

Elkiss och Jerome (2012) som funnit att terapeutisk beröring påverkar den vårdsökande 

personens upplevelser, känslor och tankar samt påverkar immunsystemet, det endokrina 
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systemet, nervsystemet och det cirkulatoriska systemet positivt. Allt detta kan leda till att den 

vårdsökande personen upplever välmående och en känsla av att vara omhändertagen.  

I den akuta omvårdnaden erfor de vårdsökande personerna att de var delaktiga genom att de 

fick information och genom att de gavs uppgifter att utföra. Den vårdsökande personen hade 

först behov av en mer passiv form av delaktighet, som att andas på kommando och underlätta 

sjuksköterskans arbete, och när situationen stabiliserats lyftes att vara med i 

beslutsfattningsprocessen och få basala behov mötta. När sjuksköterskan använde sig av 

relationsaspekten i omvårdnaden ökade delaktigheten, vilket stöds av Frank, Asp och 

Dahlberg (2009b) som fann att delaktighet erfors när personen upplevde sig sedd och 

bekräftad. Studier om delaktighet inom akut- och traumavården (Frank, Asp & Dahlberg, 

2009a; Frank et al., 2009b; Frank, Fridlund, Baigi & Asp, 2011) lyfter information och 

valmöjlighet som grundläggande för möjligheten att vara delaktig, användandet av att ge den 

vårdsökande personen uppgifter att utföra är inte presenterade. Eventuellt kan anledningen 

vara att betydelsen av att kunna utföra uppgifter är viktigast när den vårdsökande personen är 

så pass allvarligt skadad att det är osäkert om denne kommer överleva - att vara aktiv i 

omvårdnaden kan stärka hanterbarheten genom att aktiviteten tar fokus från osäkerheten och 

rädslan. De vårdsökande personerna erfor att möjligheten till delaktighet togs ifrån dem då de 

hade svårigheter med att kommunicera, deras försök till kommunikation tolkades som 

motstånd till behandling av sjuksköterskorna. Sjuksköterskor anser själva att de har svårt att 

främja delaktighet om den vårdsökande personen inte är adekvat (Frank et al., 2009a). För att 

främja delaktighet hos vårdsökande personer som själva inte orkar ta initiativ eller som har 

svårigheter att kommunicera kan anhöriga vara till hjälp genom att de minskar erfarenheten 

av ensamhet och tar ansvar för att samla information från vårdpersonalen (Frank et al., 

2009b). 

När sjuksköterskan ordnade så att anhöriga blev kontaktade och involverade i omvårdnaden 

så fick de vårdsökande personerna en positiv upplevelse av vårdtillfället och deras känslor av 

att vara individer förstärktes samtidigt som upplevelsen av ensamhet minskade. Cypress 

(2014) fann att sjuksköterskorna ofta glömmer anhöriga i den akuta omvårdnaden, trots att de 

egentligen vet att anhöriga är en stor resurs för den vårdsökande personen, detta beskrevs inte 

i denna studie där sjuksköterskorna uppmärksammade behovet av att kontakta anhöriga tidigt 

i vårdförloppet. Anhöriga har stort behov av information om skador och behandlingar samt 

resultat av interventioner och tester (Clukey et al., 2009; Keenan & Joseph, 2010) något som 

de vårdsökande personerna med trauma också efterfrågar. Det är intressant att notera att om 

sjuksköterskorna gav god omvårdnad till anhöriga så hade den vårdsökande personen en 

bättre upplevelse av sin egen omvårdnad. Därför är det nödvändigt att sjuksköterskor inte 

glömmer bort betydelsen av att inkludera anhöriga som kollaterala patienter, som beskrivet 

av Morrisson och Korol (2014). 

Slutsatser 

Den vårdsökande personen har generellt en bra erfarenhet av omvårdnaden vid trauma. Den 

initialt snabba tekniska omvårdnaden uppskattas då detta tolkas som ett bevis för att 

personens skador tas på allvar och att personen blir väl omhändertagen. Efter det omedelbara 

omhändertagandet skiftar fokus något, den vårdsökande personen värdesätter fortfarande 

teknisk kompetens men har större behov av emotionell omvårdnad. Den vårdsökande 

personen har stort behov av information; om sina skador, om undersökningar och 

interventioner, om svar på undersökningar och om vad som kommer ske. Den vårdsökande 

personen kan uppleva en större rädsla för sjukvårdens interventioner än för traumat i sig och 
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denna rädsla lindras genom information och en närvarande sjuksköterska. Sjuksköterskan 

måste se den vårdsökande personen som en helhet och inte fastna i de uppenbara fysiska 

problemen, eftersom personen även erfar traumat på psykosocial nivå. De vårdsökande 

personerna har behov av att informera sina anhöriga om att planer har ändrats på samma sätt 

som deras fysiska och emotionella behov behöver mötas. 

Kliniska implikationer och förslag på vidare studier 

För att bedriva så god omvårdnad som möjligt vid ett trauma bör sjuksköterskan inkludera 

den vårdsökande personen i vården genom att ge denne uppgifter att utföra och genom att 

informera om interventioner och de aktiviteter som pågår runt omkring personen, då ökar den 

vårdsökande personens hanterbarhet och delaktighet samtidigt som förtroende och trygghet 

skapas i sjukvården.  

Sjuksköterskan bör lägga större tyngd vid den vårdsökande personens psykosociala behov 

genom att bekräfta deras emotionella upplevelser och erfarenheter, därigenom minskar rädsla 

och ångest genom hela vårdförloppet och risken för emotionellt trauma kan minskas. 

Sjuksköterskan bör tidigt kontakta anhöriga och informera om den vårdsökande personens 

förändrade situation; detta skapar trygghet och minskar upplevelsen av ensamhet hos 

personen. 

Relaterat till svårigheterna med att finna studier om hur vårdsökande personer erfar 

omvårdnaden vid trauma önskas vidare forskning på området, speciellt forskning som endast 

behandlar vårdsökande personer med trauma istället för blandad patientgrupp på 

akutmottagning. Anhöriga nämns som viktiga resurser för den vårdsökande personen i denna 

studie och vidare forskning om betydelsen av anhöriga i omvårdnaden vid trauma kan också 

rekommenderas.  
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Beskrivning av studien 
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Syfte Design Värdering Resultat 

Britten, N., & 

Shaw, A. Patients’ 

experiences of 

emergency 

admission: how 

relevant is the 

British 

government’s 

patients charter? 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Storbritannien, 

1994. 

Beskriva hur 

patienters upplever 

mottagandet på 

akuten relaterat till 

de brittiska 

riktlinjerna för akut 

omhändertagande. 

Kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer.  

83 deltagare från två olika 

sjukhus, ålder mellan 18 och 

91.  

Tematisk innehållsanalys. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

 

Traumapatienter finns 

som en del i 

urvalsgruppen. 

 

Information behövs om 

interventioner och väntetider för att 

patienter inte ska känna sig 

utelämnade och bortglömda. 

Patienter känner sig inte bekväma 

med att vara försökskaniner. 

Patienter upplever undersökningar 

mer integritetsbevarande om de 

utförs i ett separat rum än bakom ett 

skynke - de vill inte att andra 

patienter eller deras anhöriga ska 

se/höra dem. Personalfrånvaro gör att 

patienter känner sig övergivna/ 

ignorerade. Väntan skapar stress och 

oro. Trygghet ökar vid 

personalkontinuitet. Smärtlindring 

upplevs inte som prioriterat av 

personalen - tar lång tid att få 

smärtlindring och lång tid mellan 

doserna. Om det tar tid att ge 

smärtlindring behöver patienterna bli 

informerade om anledningen till 

detta. När personal ställer samma 

frågor börjar de tvivla på om 



 
 

personalen kommunicerar med 

varandra. 

Interventioner och undersökningar 

kan både upplevas som obehagligt 

pga. smärta och som betryggande då 

de upplever att de blir tagna på 

allvar.. 

Gullick, J., 

Taggart, S., 

Johnston, R., & 

Ko, N. The trauma 

bubble: patient and 

family experience 

of serious burn 

injury. Journal of 

Burn Care and 

Research. 

Australien, 2014. 

Att skapa förståelse 

för patienters 

upplevelse att 

drabbas av 

brännskador 

Fenomenologisk studie. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med 9 patienter och 9 

anhöriga. 

Lämplighetsurval. 

 

Analysen följer Heideggerian 

hermeneutiska fenomenologi. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

 

Patienter upplevde att deras smärta 

inte identifierades eller prioriterades 

för behandling. Obehandlad smärta 

orsakade återupplevelse av olyckan 

och skapade lidande. Otillräcklig 

smärtlindring bidrog till störd 

nattsömn. Om sjuksköterskan inte 

kunde förutse patienten och 

anhörigas gemensamma kris kring 

traumat och inte anpassade sina 

interaktioner och interventioner 

utefter detta så kunde patienten och 

de andra involverades emotionella 

lidande ökas och förlängas. 

Sjuksköterskan behöver förstå att 

trauma inte enbart drabbar patienten. 

Hawley, P. Nurse 

comforting 

strategies: 

perceptions of 

emergency 

department 

patients. Clinical 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

tröstande beteenden 

och resultatet av 

dessa handlingar 

utifrån patientens 

perspektiv på akuten. 

Kvalitativ utforskande studie. 

Datainsamling skedde med 

semistrukturerade intervjuer 

och analysen genomfördes 

genom innehållsanalys. 14 

patienter deltog, varav en 

hade traumatisk olycka som 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier förutom en. De 

diskuterar inte metoden 

mot kvalitetssäkrings- 

Patienterna identifierade omedelbar 

och kompetent teknisk och fysisk 

omvårdnad som tröstande. Viktigt 

var också att sjuksköterskan pratade 

med dem och uppmuntrade dem 

genom ord som ”oroa dig inte, vi tar 

hand om dig” och ”du kommer att 



 
 

Nursing Research. 

Kanada. 2000 

kontaktorsak. Patienterna som 

deltog var tvungna att vara 

cirkulatoriskt stabila och 

smärtfria samt villiga att ställa 

upp på uppföljningsintervjuer. 

begrepp som 

tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

Svagheten med studien 

var att de flesta 

deltagarna hade 

medicinska 

sjukdomstillstånd snarare 

än traumatiska. 

klara dig fint”. Sjuksköterskorna 

måste också berätta vad som kommer 

ske och varför – redan innan 

patienten ber om informationen. 

Att vara vaksam och uppmärksam på 

patientens psykosociala och fysiska 

behov samt att inkludera och ta hand 

om anhöriga upplevdes också som 

tröstande. 

Jay, R. Reassuring 

and reducing 

anxiety in 

seriously injured 

patients: a study of 

accident and 

emergency 

interventions. 

Accident and 

Emergency 

Nursing. 

Storbritannien, 

1996. 

Identifiera vilka av 

akut- 

sjuksköterskornas 

interventioner som 

effektivast bidrar till 

förtroende och 

minskad oro hos 

traumapatienter. 

Kvalitativ systematisk, 

induktiv metod enl. CIT-

modell (Critical Incident 

Technique). 

Sju deltagare varav 5 svårt 

skadade patienter. 

Innehållsanalys med induktiv 

kategorisering. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

 

Studiens svaghet är att 

den genomfördes år 1996, 

resultatet är ändå relevant 

idag. 

Traumadrabbade personer behöver 

beröring, sällskap och information 

för att lättare kunna hantera 

situationen. 

Oro och rädsla minskas då 

sjuksköterskan gav information, 

stannade och var närvarande hos 

dem, sa lugnande och uppmuntrande 

ord, berörde dem eller höll deras 

hand. 

Patienter behöver även få träffa 

anhöriga, känna sig bekväma och 

uppleva att personalen arbetar 

effektivt. 

Patienter kan lättare hantera rädsla 

och ensamhet om sjuksköterskan är 

närvarande. Då sjuksköterskan går 

ersätts tryggheten med känslor om att 

vara övergiven och förbisedd. 

Kerr, D., McKay, 

K., Klim, S., 

Att undersöka 

patienters upplevelse 

Kvalitativt beskrivande studie. 

30 patienter över 18 år som 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

Patienterna upplevde att patientnära 

överrapportering ökade 



 
 

Kelly, A-M., & 

McCann, T. 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside. Journal of 

Clinical Nursing. 

Australien, 2013. 

av patientnära 

överrapportering 

mellan 

sjuksköterskor på 

akuten. 

var kliniskt stabila 

intervjuades inom en timme 

efter överrapportering. Datan 

analyserades sedan genom en 

tematisk innehållsanalys. 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

 

Behandlar en specifik 

omvårdnadshandling; 

överrapportering, något 

som är relevant även för 

traumapatienter. 

personcentreringen av vården. De 

fick tillfälle att förtydliga 

missförstånd och större förståelse för 

vad som händer och hur vården 

fungerar. Deras förtroende för 

sjuksköterskorna och vården ökade. 

Det största problemet som 

patienterna upplevde var bristen på 

konfidentialitet relaterat till att 

överrapporteringen skedde i 

flerbäddssalar. 

O’Brien, J-A., & 

Fothergill-

Bourbonnais, F. 

The experience of 

trauma 

resuscitation in the 

emergency 

department: 

themes from seven 

patients. Journal 

of Emergency 

Nursing. Kanada, 

2004. 

Att beskriva 

patienternas 

upplevelse av 

undersökningar och 

åtgärder till följd av 

trauma. 

Tolkande fenomenologisk 

studie. Semi-strukturerade 

intervjuer med 7 patienter, 

första några dagar efter 

traumat och andra 7-12 

månader efteråt. Datan 

analyserades genom en 

tematisk innehållsanalys. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

 

Patienter upplevde frustration när de 

upplevde att deras prioriteringar inte 

överensstämde med rutiner på 

akuten. Patienterna upplevde en del 

smärta, både i relation till skadorna 

och till undersökningarna – ofta med 

attityden att det var nödvändigt att 

uppleva smärta. Smärtan upplevdes 

lite som bevis för att de levde. 

Patienterna kände sig ensamma och 

osäkra vid omhändertagandet. 

Osäkerheten gav rädsla då de inte 

visste vad som väntade och inte fick 

information om vilka 

undersökningar/interventioner som 

skulle ske och hur. Patienterna kände 

trygghet då personalen var effektiva, 

organiserade och konstant 

kontrollerade deras tillstånd. Att 

kunna identifiera teammedlemmarna 



 
 

och att de pratade med patienten 

bidrog till känsla av trygghet. 

Ringdal, M., Plos, 

K., & Bergbom, I. 

Memories of being 

injured and 

patients’ care 

trajectory after 

physical trauma. 

BMC Nursing. 

Sverige, 2008. 

Att få en djupare 

kunskap om patienter 

minnen av att skadas 

samt av vården 

innan, under och 

efter inläggning på 

intensivvårds- 

avdelningen efter 

trauma. 

Induktiv kvalitativ studie. 

Intervjuer med 18 patienter 

över 18 år som analyserades 

med fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Patienterna valdes ut utifrån 

deras olika 

minnesupplevelser. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

Många patienter upplever 

minnesluckor och desorientering från 

olyckan. Många patienter mindes att 

de hade stort behov av att få prata 

med sina anhöriga när de kommit till 

akutavdelningen och om de inte fick 

kontakt med dessa så upplevde 

patienten osäkerhet och ensamhet. 

Patienterna upplevde sig lugnade av 

viss personal som pratade om vad 

som skedde och om att ta kontakt 

med anhöriga. Annan personal gav 

dem panikkänslor genom att ge vaga 

svar på frågor. Många patienter 

upplevde identitetsförlust och 

skamkänslor i samband med att bli 

exponerade när deras kläder klipptes 

av. Många upplevde rädsla relaterat 

till oförmåga att kommunicera, 

smärta och brist på information och 

kunskap om situationen. Det var 

viktigt för patienterna att få veta 

exakt vad de gått igenom på 

sjukhuset även om de inte kan 

minnas händelserna. 

Sjuksköterskorna kunde ha lugnande 

och tröstande effekt på patienterna 

genom att möta deras fysiska och 

psykosociala behov. En del patienter 



 
 

upplevde stötande kommentarer från 

sjuksköterskor och läkare relaterat till 

deras funktionshinder och kände sig 

övergivna när de inte fick adekvat 

smärtlindring. 

Tutton, E., Seers, 

K., & Langstaff, 

D. Professional 

nursing culture on 

a trauma unit: 

experiences of 

patients and staff. 

Journal of 

advanced nursing. 

Storbritannien. 

2007 

Att utforska 

upplevelser hos 

patienter och 

personal på en 

traumaavdelning. 

Etnografisk studie med 

observationer, kvalitativa 

intervjuer och 

fokusgruppintervjuer med 40 

patienter samt 19 personer ur 

personalen. 

Tematisk innehållsanalys. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier. 

 

Patienter kände sig trygga och kunde 

lättare hantera sina känslor när 

personalen visade förståelse, 

uppmärksammade de emotionella 

behoven och lyssnade på dem. 

Patienterna kände sig mer 

avslappnade när de kände personalen 

och personalen kände dem och visste 

hur deras kroppar fungerade. 

Wiman, E., 

Wikblad, K., & 

Idvall, E. Trauma 

patients’ 

encounters with 

the team in the 

emergency 

department – a 

qualitative study. 

International 

Journal of Nursing 

Studies. Sverige, 

2007. 

Att utforska 

traumapatienters 

upplevelse av mötet 

med traumateamet. 

Induktiv fenomenografisk 

studie. Data samlades in 

genom semi-strukturerade 

intervjuer och skrevs sedan ut 

ordagrant och analyserades 

genom en innehållsanalys. 23 

patienter, mellan 19 och 71 år, 

med milda traumatiska skador 

inkluderades i studien. 

Studien är godkänd på 

alla punkter i 

kvalitetsgranskning med 

protokoll för kvalitativa 

studier men har en svag 

diskussion kring 

kvalitetssäkrings- 

begrepp. 

Datan kategoriserades in i tre 

kategorier; instrumentalt, 

uppmärksamt och oengagerat 

beteende. Alla möten innehöll 

instrumentalt beteende och många 

innehöll dessutom uppmärksamt 

beteende. Läkare kommunicerade 

främst formellt medan sjuksköterskor 

främst stod för stödjande och 

distraherande kommunikation. 

Empatiskt och kontinuerligt 

engagemang uppskattades av 

patienterna, om personalen däremot 

brast i sitt informationsgivande 



 
 

upplevdes detta som stressande. Det 

instrumentella beteendet var 

uppskattat då det gav patienten en 

känsla av att bli omhändertagen. 

Speciellt sjuksköterskor står för 

uppmärksamt beteende och var det 

beteende som gav patienterna känsla 

av bekvämlighet och förtroende. 

Oengagerat beteende upplevdes fast 

efter det akuta omhändertagandet, 

patienten kände sig ofta övergiven 

och fick ingen information efter att 

personalen funnit att de inte var 

allvarligt skadade. 

 

  



 
 

Bilaga 3 - Kategoritabell över analyserade studier 

 

 
Säker omvårdnad Bli bemött som en individ Maktlöshet 
Effektivt 

omhänder- 

tagande 

Inger 

trygghet 

Delaktighet Bekräftelse Vara i en 

relation 

med sjuk- 

sköterskan 

Utsatthet Förlust av 

kontroll 

Bristande 

information 

Britten, N., & Shaw, A. 

Storbritannien, 1994  X  X X X X X 
Gullick, J., Taggart, S., 

Johnston, R., & Ko, N. 

Australien, 2014. 

   X  X X X 

Hawley, P.  

Kanada, 2000. X X X X X  X X 
Jay, R.  

Storbritannien, 1996.  X  X    X 
Kerr, D., McKay, K., Klim, S., 

Kelly, A-M., & McCann, T. 

Australien, 2013. 

X X X  X X X X 

O’Brien, J-A., & Fothergill-

Bourbonnais, F. 

Kanada, 2004. 

X X  X X X X X 

Ringdal, M., Plos, K., & 

Bergbom, I. 

Sverige, 2008. 

 X  X  X X X 

Tutton, E., Seers, K., & 

Langstaff, D. 

Storbritannien, 2007. 

X X X X X X   

Wiman, E., Wikblad, K., & 

Idvall, E. 

Sverige, 2006 

X X X X X X X X 



 
 

 


