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Sammanfattning 

Bakgrund: Den svårt skadade traumapatienten kräver ett multidisciplinärt och tvärpro-

fessionellt omhändertagande vid ankomst till akutmottagningen. En av anestesisjukskö-

terskans arbetsuppgifter är att delta i omhändertagandet av traumapatienter. Detta kräver 

att anestesisjuksköterskan kan arbeta i ett anpassat arbetstempo samt kunna arbeta tvär-

professionellt i en stressad miljö. Rött traumalarm ökar kraven på anestesisjuksköterskan 

som skall inneha fördjupade medicinska- och omvårdnadskunskaper vid omhändertagan-

det av traumapatienter. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur anestesisjuksköterskor 

upplevde deltagandet vid rött traumalarm. Metod: En kvalitativ design användes och be-

svarades med semistrukturerade intervjuer. Studien innefattade tio anestesisjuksköterskor 

från två mellanstora sjukhus i södra Sverige. Intervjuernas datamaterial analyserades med 

hjälp av en kvalitativ latent innehållsanalys. Resultat: Anestesisjuksköterskor i studien 

beskrev ett engagemang till det akuta omhändertagandet samt en vilja till att leverera en 

kvalitativ vård. Traumaomhändertagandet upplevdes ibland som utmanande, framförallt 

om det var flertalet skadade eller om patienten var svårt skadad. Samtidigt beskrevs ett 

ansvar över att vara en resurs för teamet och en länk för patienten under omhändertagan-

det. Struktur och trygghet var viktiga faktorer till ett lyckat teamsamarbete. För att arbetet 

kring patienten skulle ske på ett systematiskt och patientsäkert sätt, betonade anestesi-

sjuksköterskorna vikten av utbildning inom traumasjukvård. Slutsats: Anestesisjukskö-

terskans deltagande i rött traumalarm kräver god kunskap inom såväl traumasjukvård som 

förmågan till samarbete och kommunikation. Kommunikation och samarbete visade sig 

oftast fungera väl, men då brister uppstod påverkades traumaomhändertagandet negativt, 

vilket även innefattade patientsäkerheten. Studien visar att traumaledaren har en avgö-

rande betydelse gällande teamets förmåga till ett lyckat traumaomhändertagande. 
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Abstract 

Background: The severely injured trauma patient requires a multidisciplinary and inter-

disciplinary medical care on arrival to the emergency department. One of the nurse anaes-

thetists tasks is to participate in the care of trauma patients. This requires that the nurse 

anaesthetists can work in an adapted pace of work and be able to work interdisciplinary 

in a stressed environment. Red-trauma emergency increases the demand for nurse anaes-

thetist who shall hold in-depth medical and nursing skills in the care of trauma patients. 

Objective: The aim of this study was to illustrate the nurse anaesthetist experiences of 

taking part in red-trauma alarm. Method: The study had a qualitative approach and was 

answered by semi-structured interviews. The study included ten nurse anaesthetists from 

two middle large hospitals in southern Sweden. The data from the interviews were ana-

lyzed by using a qualitative latent content analysis. Results: Nurse anaesthetists in the 

study described an attraction to the acute care and a desire to deliver quality care. Trauma 

care perceived sometimes as challenging, especially if it was the most damaged, or if the 

patient was seriously injured. At the same time the nurse anaesthetists described a respon-

sibility as being a resource for the team and a link to the patient during care. Structure 

and security were important factors in a successful team collaboration. So, that the work 

around the patient would be done in a systematic and patient safely, the nurse anaesthe-

tists emphasize the importance of education in trauma care. Conclusion: The nurse anaes-

thetist attending in red-trauma emergency requires good knowledge in both trauma care 

as the ability to co-operation and communication. Communication and co-operation 

shown to usually work well, but when the deficiencies arose impacted negatively trauma 

care, which also included patient safety. The study have shown that the trauma leaders 

expertise have an essential role for a successful trauma-care.  
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Tack 

Vi vill härmed bringa ett stort tack till de anestesisjuksköterskor som har deltagit i denna 

studie. Utan era upplevelser och erfarenheter hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill 

även rikta ett stort tack till vår handledare som med sina råd och med sin uppmuntrande 

inställning har handlett hos under hela studien. 
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1 Inledning 

Författarna till denna magisteruppsats studerar en specialistsjukskötersketutbildning med 

inriktning mot anestesisjukvård. Båda författarna har arbetat ett flertal år med 

akutsjukvård. Författarna har även genomgått traumautbildningar för omhändertagande 

av patienter på akutmottagning. Baserad på denna erfarenhet och med tanke på aktuell 

utbildning väcktes ett intresse angående hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet vid 

rött traumalarm. Arbetet vid rött traumalarm är både spännande och krävande, där många 

yrkeskategorier behövs för att erbjuda patienten en kvalitativ vård. 

Anestesisjuksköterskan är en av de yrkeskategorier som ingår i ett traumateam och som 

måste samarbeta och kommunicera vid rött traumalarm. Litteratursökning visade att det 

finns ringa forskning gällande hur anestesisjuksköterskor upplever deltagandet vid rött 

traumalarm. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Traumaomhändertagande 

Trauma är idag den ledande dödsorsaken bland befolkningen under fyrtio år (Socialsty-

relsen 2015a). Trauma orsakar ett stort lidande inte bara för den drabbade utan också för 

deras anhöriga. Den svårt skadade traumapatienten kräver ett multidisciplinärt och tvär-

professionellt omhändertagande vid ankomst till sjukhus. Det akuta omhändertagandet 

skall ske snabbt och enligt utarbetade koncept. De flesta akutmottagningar i Sverige an-

vänder sig av konceptet Advanced Trauma Life Support (ATLS) (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

ATLS har utvecklats av den amerikanska kirurgföreningen (American Collage of sur-

geons, Committee on Trauma) och är en kurs i initial patienthandläggning för läkare. 

Principen för ATLS är att upptäcka och behandla livshotande skador, vilket görs utifrån 

att systematiskt bedöma patienten efter ABCDE principen. Detta strukturerade arbetssätt 

bygger på att hitta och åtgärda eventuella skador i en turordning där det största livshotet 

åtgärdas först. A-Airway har högsta prioritet, en ofri luftväg dödar patienten snabbare än 

en försämrad ventilation, otillräcklig cirkulation eller en allvarlig skallskada (Ekbom & 

Cederholm, 2014). Idag finns flertalet traumautbildningar även för sjuksköterskor. Två 

av dessa är Akut traumasjukvård för sjuksköterskor (ATSS) och Trauma Nursing Core 
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Course (TNCC). Båda dessa traumautbildningar utgår från ATLS principen, vilket med-

för att hela traumateamet arbetar utifrån samma systematiska koncept (Socialstyrelsen, 

2015a). Forskning visar att ett omhändertagande av patienten utifrån ATLS leder till en 

snabbare diagnostisering och behandling, särskilt gällande hantering av luftväg, halskot-

pelare, andning, cirkulation och blödning (Billmann, Burnett, Welke & Bokor-Billmann, 

2013).  

 

Systematiskt teamarbete inom traumasjukvården möjliggör att flera yrkeskategorier kan 

delta i omhändertagandet av patienten, något som förbättrar vårdens kvalitet, men även 

patientens prognos. Detta arbetssätt minskar tiden i det primära omhändertagandet, vilket 

leder till att snabbare beslut tas angående patientens fortsatta vårdbehov, till exempel akut 

operation (Tiel Groenestege-Kreb, van Maarseveen & Leenen, 2014; Christensen, 

Maaløe, Jensen, Rudolph & Perrild, 2011). Att vara med om ett trauma kan upplevas som 

en traumatisk händelse där patienten kan drabbas av både fysiska och psykiska skador. 

Patienten kan uppleva situationen som stressande och således finns det ett behov av att 

kontinuerligt informera patienten om vad som händer och vad som kommer att hända. I 

traumasammanhang beskriver patienter en upplevelse av att känna sig utlämnade till 

andra, en autonomiförlust där de inte själva har kontroll över situationen. I denna situation 

är patienten i behov av trygghet och omtanke (Bergh Johannesson, 2007). Forskning visar 

att traumapatienter upplever omhändertagandet som professionellt och av hög kvalitet, 

samtidigt som de beskriver en rädsla i att vara patient och inte veta vad som kommer 

hända. Traumapatienter uttrycker ett behov av att kontinuerligt få information angående 

deras skador samt omhändertagandets tillvägagångsätt (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007; 

O´Brien & Fothergill-Bourbonnias, 2004). 

 

För att sjukvårdspersonal skall kunna prioritera samt urskilja vilken patient som är i störst 

behov av akut vård, finns det framarbetade prioriteringsmetoder, så kallad triagering (Gö-

ransson, Eldh & Jansson, 2008). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 

(2010) anser att triage lämpar sig för systematisk prioritering av vilken patient som är 

allvarligast skadad och följaktligen i behov av snabbt omhändertagande. Det triageinstru-

ment som används av de flesta akutmottagningar och ambulans-verksamheter i Sverige 

är Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) (Socialstyrelsen, 2015b). 

Vid triagering enligt RETTS bedöms både patientens anamnes, Emergency symptoms 

and Signs (ESS) och patientens vitalparametrar (VP). I ESS klassificeras systematiskt 
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anamnesen utifrån besöksorsak och aktuella symtom. De VP som mäts för att bedöma 

patientens tillstånd är blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, vakenhetsgrad och 

temperatur. Baserad på en sammanställd triagering utifrån ESS och VP tilldelas patienten 

en triagefärg; röd, orange, gul, grön eller blå. Triagefärgen bestämmer hur snabbt patien-

ten behöver läkarbedömning, övervakningsgrad samt andra åtgärder som exempelvis 

intravenös infart eller provtagning. Tilldelas patienten triagefärgen röd tyder detta på ett 

livshotande tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Färgskalan går i fallande 

grad ner till blå, vilket innebär att patienten ej är i behov av akut vård (Widgren, 2012; 

Sandman, Ekerstad & Lindroth, 2012). 

 

ESS 39 – trauma, är en algoritm som tillhör RETTS-T, vilket står för traumaalgoritmen. 

Traumalarm delas in i orange respektive rött traumalarm. Denna indelning sker för att rätt 

resurser skall finnas på plats när patienten anländer till akutmottagningen. Rött trauma-

larm utlöses när patienten bedöms befinna sig i ett allvarligt eller rentav livshotande till-

stånd. Exempelvis vid penetrerande eller trubbigt våld mot huvud, thorax eller buk. Andra 

aspekter som bedöms i RETTS-T är de krafter och skademekanismer som patienten ut-

satts för. En av de skademekanismer som utlöser rött traumalarm är bilolycka i en hastig-

het över 70 km/h eller vid dödsfall i samma fordon. Rött traumalarm aktiveras av ansvarig 

larmsjuksköterska på akuten utifrån ambulanssjuksköterskans bedömning av patientens 

VP och ESS på skadeplatsen. Rapporten till akutmottagningen skall bestå av patientens 

VP, misstänkta eller konstaterade skador, skademekanism samt beräknad ankomsttid 

(Widgren, 2012).  

 

Den prehospitala rapporten från ambulanssjuksköterskan är viktig, delvis för att fastställa 

rätt traumanivå men även för att traumateamet skall innehålla rätt kompetens när patien-

ten anländer (Tiel Groenestege-Kreb et al., 2014). Larmet skall utlösas max 15 minuter 

innan beräknad ankomst till akutmottagningen. Vilka som ingår i ett traumateam kan se 

olika ut beroende på sjukhusets resurser och riktlinjer. Den vanligaste sammansättningen 

på svenska sjukhus brukar innefatta följande professioner; primärjour kirurg, bakjour ki-

rurg, akutsjuksköterska, primärjour anestesi, anestesisjuksköterska, bakjour ortopedi, pri-

märjour röntgen och intensivvårdssjuksköterska (Socialstyrelsen, 2015a; Landstinget i 

Kalmar län, 2015; Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint, 2014). Ett multidiscipli-

närt- och professionellt team är en avgörande faktor för ett optimalt omhändertagande 
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och en snabb och säker diagnostisering som följaktligen effektiviserar vården (Ekström, 

et al., 2014; Christensen et al., 2011). 

 

För att förbättra och för att traumateamet skall prestera så bra som möjligt, är det idag 

många sjukhus som använder sig av simuleringsövningar. Dessa övningar ger teamet 

möjlighet till att träna och bli mer samspelta i omhändertagandet av den svårt skadade 

patienten, utan att de befinner sig i ett skarpt läge (Klipfel et al. 2014). Roberts et al., 

(2014) belyser i sin studie att traumaövningar åtföljda av debriefing och ledarskapsutbild-

ning, förbättrar traumateamets arbete. Forskning visar att traumaövningar förbättrar 

traumaomhändertagandet gällande ledarskap, kommunikation och samarbete. Effekten av 

att träna har visat sig vara större på de mindre sjukhusen där rött traumalarm inte är lika 

förekommande (Tiel Groenestege-Kreb et al., 2014).  

 

2.2 Tvärprofessionellt teamarbete  

Anestesisjuksköterskans arbete innefattar att delta i akuta situationer som uppstår på sjuk-

huset, vilket kan innebära röda traumalarm på akutmottagningen. I teamet som skall ta 

hand om patienten ingår många olika professioner, vilket sätter stora krav på samarbete 

och kommunikation. Detta kräver att anestesisjuksköterskan inte bara besitter kunskap 

kring sin egen kompetens, utan också vilken kunskap resten av teamet besitter i omhän-

dertagandet av patienten (Berlin & Sandberg, 2016). Ett team beskriver Sandberg (2016) 

som en grupp människor som arbetar tillsammans, varav målet är att genom samarbete 

och samordning arbeta mot samma mål, vilket i detta fall innebär att ta hand om trauma-

patienten på bästa sätt (ibid). I ett traumateam har alla teammedlemmar en fast position, 

vilket baseras på vilken kunskap man besitter. Att det redan innan larmet finns en tydlig 

struktur leder till att teamets olika specialistkompetenser utnyttjas på bästa sätt. Aneste-

sisjuksköterskan och anestesiologens placering är vid patientens huvud, då luftvägen är 

deras specialistkompetens (Lind, 2016).  

 

För att teamets specifika kunskaper skall komma till nytta krävs en god kommunikation 

och en bra arbetsmiljö. Faktorer som kan påverka kommunikationen i teamet är bland 

annat en ökad stressnivå. Forskning visar att ju sämre patientens tillstånd är ju högre 

stress- och ljudnivå uppstår i traumarummet, vilket försvårar kommunikationen (Cole & 

Crochton 2006). Högriskmiljöer, såsom traumarummet, är arbetsplatser där det finns en 
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högre risk för bristande kommunikation samt förståelse för varandras arbetsuppgifter. Vid 

omhändertagandet av en traumapatient samlas många olika professioner kring en kritiskt 

sjuk patient, vilket ställer höga krav på hela teamet. Bristande kommunikation har visat 

sig försämra kvaliteten på vården men också patientsäkerheten (Courtenay, Nancarrow & 

Dawson, 2013). Raley et al. (2017) beskriver att många sjukhus har ett väletablerat kon-

cept vad gäller traumaomhändertagande, dock saknar teammedlemmarna utbildning i ef-

fektiv kommunikation, vilket har visat sig efterfrågas av teamet. 

 

Det finns ett flertal olika metoder och utbildningar för att förbättra kommunikationen 

inom ett team, ett av dessa är Crew Resource Management (CRM). CRM är en metod 

som uppmuntrar till ett arbetsklimat där allas åsikter och observationer är viktiga, vilket 

leder till att teamets kompetens utnyttjas på bästa sätt. Att utbilda deltagarna i ett trauma-

team inom CRM har visat sig förbättra kommunikationen, samarbetet samt patientsäker-

heten (Hughes et al., 2014). Vid akuta sammanhang finns det alltid en högre risk för 

missuppfattningar, vilket kan förebyggas genom att dubbelkolla och upprepa vad som 

sagts. Inom CRM beskrivs Closed Loop Communication, vilket är en metod som innebär 

att mottagaren alltid bekräftar sändaren genom att tala om vad som uppfattats, vad som 

skall göras och till slut vad som gjorts (Vårdhandboken, 2016).  

 

Trots att alla i teamet har sina specifika uppgifter, utesluter inte detta vikten av att sam-

arbeta och samordna sina arbetsuppgifter, vilka ofta är beroende av varandra (Lind, 2016). 

För att arbetet kring patienten skall ske på ett strukturerat och tydligt sätt krävs det att 

teamet har en utpekad teamledare. Det har visat sig att en tydlig ledare har en stor bety-

delse för hur resten av teamet samarbetar med varandra, vilket leder till en högre patient-

säkerhet (Cole & Crochton, 2006). Ledarens roll beskrevs vara den mest påverkande fak-

torn för ett lyckat traumaomhändertagande men även vara avgörande när teamarbetet 

misslyckades. Den idealiska traumaledaren skall besitta kunskap angående traumavård, 

vara erfaren, kommunicera tydligt, uppträda lugnt och utstråla självförtroende. En sådan 

ledare skapar säkerhet och trygghet i teamet (Hjortdahl, Ringen, Naess & Wisborg, 2009). 

Studier visar att anestesisjuksköterskor betonar att kommunikationen är en avgörande 

faktor för deras arbete och för patientens vård. Ett gott teamarbete med en tydlig teamle-

dare leder till en ökad känsla av väl utfört arbete och ett ökat samarbete runt patienten. 

En god kommunikation förbättrar teamarbetet och bidrar till en tydligare rollfördelning 

vilket ökar patientsäkerheten (Averlid & Axelsson, 2012). 
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2.3 Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Anestesisjukvården är i ständig utveckling, vilket ställer höga krav på dagens anestesi-

sjuksköterskor. Anestesiologisk omvårdnad är anestesisjuksköterskans stora arbetsom-

råde. För att kunna utföra en god och säker vård krävs det att anestesisjuksköterskan har 

goda kunskaper inom såväl omvårdnadskunskap, medicinsk kunskap, arbetsmiljö, medi-

cinsk teknik, kunskap om lagar och förordningar samt hur man arbetar vid stora olyckor 

och katastrofer. Anestesisjuksköterskan skall kunna bedöma, etablera och bibehålla en fri 

luftväg utefter de förutsättningar som ges (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 

(ANIVA), 2012). 

 

Som beskrivits innefattar anestesisjuksköterskans arbete att tillgodose patientens behov 

av vård och behandling i samband med akuta situationer som uppstår på eller utanför 

sjukhuset. Anestesisjuksköterskan befinner sig ofta i akuta situationer som kräver snabba 

beslut och snabb handläggning. Att kunna förutse och bedöma utvecklingen av en akut-

medicinsk situation är något som kräver yrkeserfarenhet, en anestesisjuksköterska med 

lång erfarenhet inom akutmedicin behärskar självklart detta bättre än en nyutbildad (Gran 

Bruun, 2013). En av anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är att delta i omhänderta-

gandet av traumapatienter på akutmottagningen. Anestesisjuksköterskans största arbets-

uppgift vid omhändertagandet av en traumapatient är hantering och stabilisering av luft-

väg och ventilation (Tiel Groenestege-Kreb et al., 2014; Penn & Ruthman, 2005). Chipas 

& McKenna (2011) visar i sin studie att anestesisjuksköterskor är en yrkesgrupp som ofta 

utsätts för stress på grund av sina olika arbetsuppgifter som exempelvis traumalarm. Stu-

dien visar samtidigt att det finns en grupp yngre anestesisjuksköterskor som upplever ett 

positivt adrenalinpåslag vid traumalarm. 

 

3 Problemformulering 

Det dagliga arbetet för anestesisjuksköterskan är välplanerat och strukturerat utifrån ett 

givet och oftast välfyllt operationsschema. Utöver att arbeta på en operationsavdelning 

ingår det i anestesisjuksköterskans arbetsbeskrivning att delta i akuta larm rörande akut 

sjuka patienter. De olika larmen kräver att anestesisjuksköterskan har grundläggande 

kunskap gällande organisation inom flera områden såsom traumaomhändertagande, 

Hjärt- och lungräddning samt ambulansutryckningar (ANIVA, 2012). Dessa 

arbetsuppgifter kräver att anestesisjuksköterskan kan arbeta i ett anpassat arbetstempo, i 
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nya arbetsmiljöer samt kunna arbeta tvärprofessionellt även om det är i en stressad miljö. 

Rött traumalarm ökar kraven på anestesisjuksköterskan som skall inneha fördjupade 

medicinska- och omvårdnadskunskaper vid omhändertagandet av patienten. 

Traumapatienten befinner sig i en utsatt och okänd miljö vid ankomst till traumarummet, 

vilket ställer höga krav på anestesisjuksköterskans omhändertagande. Dessa faktorer 

utgör en utmaning i anestesisjuksköterskans arbete. Forskning om hur 

anestesisjuksköterskan upplever medverkandet i rött traumalarm är begränsad. Av denna 

anledning vill vi belysa och utforska hur anestesisjuksköterskan upplever rött traumalarm. 

 

4 Syfte 

Syftet är att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta i rött traumalarm.  

 

• Vilka faktorer påverkar anestesisjuksköterskans upplevelser av patientomhänder-

tagandet vid rött traumalarm? 

• Hur upplever anestesisjuksköterskan det tvärprofessionella samarbetet vid rött 

traumalarm? 

 

5 Teoretisk referensram 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs skall ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull 

vård, det vill säga att vården skall bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Detta innebär att vården skall vara evidensbaserad. Den enskilde vårdaren bär 

ett ansvar över att utföra ett evidensbaserat arbete, samt att anpassa vården utifrån 

patientens vilja och behov (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Det som idag utgör en 

evidens, behöver inte vara det imorgon och därför förefaller ett ansvar på den enskilde 

vårdaren att hålla sig uppdaterad genom aktuell forskning. Enligt Dahlberg & Segesten 

(2010) innebär evidensbaserad vård att vara säker på att vården som erbjuds patienten är, 

för dagen bevisad, den rätta och den bästa för patienten. Vårdvetenskapen och dess 

forskning bygger på fyra byggstenar eller konsensusbegrepp; patienten, hälsa, miljö och 

vårdande, där patientperspektivet är den centrala utgångspunkten för vårdandet. Att 

arbeta utifrån ett patientperspektiv, utesluter inte vikten i att belysa vårdarens perspektiv 

av vårdandet, för att på så sätt förbättra och lyfta patientperspektivet. 
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5.1 Livsvärldsteori 

Traumaomhändertagandet äger rum i en kontext som inte tillhör det dagliga arbetet på en 

operationsavdelning och arbetet innefattar ett samarbete med många andra professioner. 

Således sker ett möte och ett samarbete mellan olika människor och följaktligen olika 

livsvärldar. Hur anestesisjuksköterskan upplever denna situation är högst individuell och 

kan beskrivas utifrån begreppet livsvärld. Livsvärlden är något personligt och unikt för 

varje individ, samtidigt som vi delar vår livsvärld med andra. Våra upplevelser och erfa-

renheter är ett sätt att förstå livsvärlden. Livsvärld kan också beskrivas som den inställ-

ning som vi intar vid mötet med oss själva och andra i vår omgivning (Dahlberg & Se-

gesten, 2010). 

 

Som beskrivits är patientperspektivet det centrala inom vårdvetenskapen. För att aneste-

sisjuksköterskan skall vårda med patienten i centrum krävs en förståelse för patientens 

unika livsvärld. Att vårda med livsvärlden som utgångspunkt, är ett sätt att förstå patien-

tens upplevelse av hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom (Dahlberg & Segersten, 

2010). Varje individ som deltar i omhändertagandet av patienten bär med sig sin egen 

livsvärld, det vill säga att olika erfarenheter, värdering, regler och kulturer möts. Mötet 

kan både vara positivt eller negativt, något som påverkar patientens vård i allra högsta 

grad. Påverkas vårdmiljön negativt kan detta begränsa anestesisjuksköterskans handlings-

frihet och hindra den kvalitativa vården som patienten behöver.  

 

Dahlberg & Segersten (2010) beskriver att det är genom vår kropp som vi når världen och 

verkligheten. Människan är sin kropp och lever genom sin kropp. Förändras kroppen sker 

en förändring av tillgången till världen och livet, vilket kan inträffa hos traumapatienter. 

Detta kan skapa en otrygghet hos patienten, framförallt om patienten inte görs delaktig i 

sin vård genom att informeras om vad som görs och varför. Vårdar anestesisjuksköterskan 

med livsvärlden som utgångspunkt kan detta förhindras och anestesisjuksköterskan 

skapar en trygg miljö. Lyckas anestesisjuksköterskan att lyssna, förstå och se patientens 

behov, kan patienten hämta kraft ur det vårdande mötet. Målet är att patienten upplever 

trygghet i vårdsituationen.  
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5.2 Systemet och människan 

Systemtänkande innebär att se världen i helheter. Människan ingår i olika former av sy-

stem eller helheter. Varje enskild människa är värdefull, men människan skall ses som en 

del av ett system där varje individ utgör en del av något större. Utifrån systemteori är inte 

helheten bara summan av olika delar, utan något större. Sammansättningen av olika delar 

gör att delarna uppnår en djupare innebörd (Öquist, 2008). Den enskilde människan kan 

ses som ett system som är något större än en sammansättning av olika organ. Kroppen, 

själen och erfarenheter utgör systemet människan. Liknande resonemang kan föras angå-

ende hälsan. Den individuella upplevelsen av hälsa är inte bara avsaknad av biologisk 

sjukdom. Hälsan beskrivs som en mångdimensionell upplevelse av inre balans samt en 

känsla av jämvikt i relationen till andra människor och livet (Dahlberg & Segersten, 

2010). 

 

Rött traumalarm kan ses som ett system bestående av många olika yrkeskategorier som 

genom ett bra teamarbete optimerar omhändertagandet av patienten. Yrkeskategorier är 

beroende av varandra och påverkar varandra. Det är summan av teamet i sin helhet som 

ökar kvaliteten av traumaarbetet. Alla teammedlemmarna har sina funktioner och är vik-

tiga för patientens utfall. Tar man bort någon så påverkas systemets helhet och därmed 

kvaliteten. Rött traumalarm kan ses som en enskild värld just för stunden. Öqvist (2008) 

skriver att världen förstås med hjälp av begrepp som helhet, relationer, sammanhang, 

funktioner och mönster. Världen liknar en spiral där delarna är tätt sammankopplade och 

rör sig tillsammans. Förs delarna ifrån varandra och kvaliteten av resultatet förstörs. Inom 

systemet finns det ett starkt ömsesidigt beroende mellan individen och omvärlden som 

fokuseras på det som händer i den aktuella situationen. 

 

I systemet rött traumalarm finns det viktiga beståndsdelar som samarbete och ledarskap. 

Det är just ledarskap som har en avgörande påverkan på hela systemet. Rött traumalarm 

som alla andra system består av och behöver hierarki. Enligt Öqvist (2008) består alla 

system av en hierarkis uppbyggnad. Hierarki behövs för att ge struktur och tydliggöra 

gränserna mellan systemets olika plan, i annat fall kommer inte helheten att fungera. 

Individerna i ett system samarbetar och påverkar varandra genom sitt agerande och 

reaktioner, något som kan leda till att systemet ändrar riktning. Orsaken till detta är inte 

linjärt kausalt, förklaringen hittas inte genom att söka baklänges efter orsaken. Orsaken 
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till förändringar beskrivs utifrån begreppet mångfaldskausalitet, det vill säga att en 

händelse har flera orsaker. Systemteori talar om vikten av att eftersträva jämvikt vid 

förändring, för att systemet inte ska sluta till sig och slutligen upplösas. 

 

6 Metod 

6.1 Design  

I denna magisteruppsats valde författarna att använda en kvalitativ ansats där 

datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ ansats 

lämpar sig bäst då syftet var att studera individernas erfarenheter av ett specifikt fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012). 

 

6.2 Urval 

I urvalsförförandet använde författarna sig av ändamålsenligt urval, vilket innebär att 

informanterna inkluderas efter att de kan ge en så informationsrik beskrivning av 

fenomenet som möjligt. På detta sätt skapar författarna en djupare beskrivning av 

fenomenet (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterier för studien utgjordes av 

specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi, vars arbetsuppgifter skulle innefattade 

att delta i rött traumalarm. Anestesisjuksköterskorna rekryterades från två mellanstora 

sjukhus i södra Sverige. Författarna kontaktade via mejl respektive avdelningschef och 

informerade om studiens syfte, upplägg och urvalskriterier. För att få en spridning i 

urvalet önskade författarna en variation i anestesisjuksköterskornas ålder, kön och antal 

år som anestesisjuksköterska. Utifrån den givna informationen fick författarna ett 

godkännande för studien och avdelningscheferna gav förslag på lämpliga deltagare 

utifrån studiens inklusionskriterier. När författarna hade sitt urval bestående av tio 

anestesisjuksköterskor tog författarna kontakt med dessa och lämnade information om 

studiens syfte (Bilaga 1) samt ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Författarna intervjuade 

tio anestesisjuksköterskor, fem på vardera sjukhus. Åldern på anestesisjuksköterskorna 

varierade mellan 28 och 58 år med en medelålder på 41 år. Av anestesisjuksköterskorna 

var tre män och sju kvinnor med varierande erfarenhet som anestesisjuksköterska, allt 

från ett och ett halvt år till 31 år. 
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6.3 Datainsamling 

Studiens intervjuer genomfördes under våren 2017. Då studiens syfte var att belysa anes-

tesisjuksköterskors upplevelser valde författarna att använda sig av semistrukturerade in-

tervjuer. Att använda en semistrukturerad intervjuguide hjälper författaren att beröra de 

aktuella frågeställningarna samt att kunna fördjupa resonemanget om så behövs (Kvale 

& Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden redovisas i bilaga 3. Anestesi-

sjuksköterskorna fick möjlighet att själva bestämma tid och plats där intervjuerna skulle 

äga rum. Samtliga intervjuer genomfördes i enrum i verksamhetens lokaler. Intervjuerna 

varierade mellan 15 och 30 minuter. Författarna intervjuade fem anestesisjuksköterskor 

var för sig, då det på grund av geografiskt avstånd inte var möjligt att båda författarna 

deltog i samtliga intervjuer. Intervjumetoden och intervjuguiden testades genom att ge-

nomföra en provintervju. Provintervjun höll en god kvalitet varav den inkluderades i stu-

dien. Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation i författarnas mo-

biltelefoner, för att sedan transkriberas och därefter raderas.  

 

6.4 Dataanalys 

Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Författarna valde att använda sig av en analysmetod utarbetad av Graneheim & 

Lundman (2004). Metoden kännetecknas av att identifiera skillnader och likheter i 

datamaterialet, vilket sedan grupperas och kategoriseras på olika tolkningsnivåer. Det 

textnära manifesta budskapet beskrivs i form av olika kategorier. Varje text innehåller 

även ett underliggande budskap, den latenta nivån, vilket går som en röd tråd genom 

samtliga intervjuer och beskrivs i form av teman. 

 

Analysarbetet startade med att samtliga intervjuer transkriberades. Texterna lästes sedan 

flera gånger för att få en känsla för helheten, samt för att identifiera meningsbärande 

enheter som kunde kopplas till studiens syfte. Nästa steg i analysen var att kondensera de 

meningsbärande enheterna, vilket syftar till att korta ner texten men bevara det centrala i 

textens innehåll. Detta gjorde författarna tillsammans för att inte viktig data skulle gå 

förlorad. För att abstrahera innehållet till en högre nivå tilldelades de kondenserade 

meningarna olika koder. Koderna granskades utefter likheter och skillnader och de 

koderna med liknande innehåll färgmarkerades, fördes samman och bildade olika 

subkategorier. De bildade subkategorierna abstraherades ett flertal gånger för att se att 
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dessa sammanfattade de koder som tilldelats. Utifrån subkategorierna identifierade 

författarna fyra stycken huvudkategorier som tillsammans beskrev den manifesta delen 

av analysen. Under analysprocessen tolkade författarna även det latenta innehållet, den 

röda tråden som var genomgående i alla intervjuer. Dessa presenteras i form av två 

övergripande teman. Exempel på analysprocessen (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av analysprocessen. 

Meningsbärande   

enheter 

Kondenserad 

mening 

Kod Subkategorier Kategorier  Tema 

Vara behjälplig över 

hela situationen. Det 

blir ett snabbt förlopp 

i början. För att oftast 

så har man 

stabiliserad andningen 

och då är jag 

behjälplig på andra 

ställen också. 

Vara behjälplig 

över hela 

situationen 

Vara 

teamet 

behjälplig 

Att vara en 

resurs för 

teamet 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profession 

och 

engagemang 

Ibland önskar jag att 

man hade haft stake 

eller att någon hade 

tagit ställning för 

kvinnan och inte för 

sjukvården. Det kan 

inte vara så att det ska 

behöva gå till på det 

här sättet. 

Någon hade 

tagit ställning 

för kvinnan och 

inte sjukvården. 

Våga stå 

upp för 

patienten 

Att vårda med 

värdighet 

Det är om det skulle 

vara någon svår 

luftväg eller något 

väldigt akut, särskilt 

om inte narkosläkaren 

kommer då känner 

man sig ganska 

pressad att fixa det 

Svår luftväg 

eller något 

väldigt akut, 

särskilt om inte 

narkosläkaren 

kommer så 

känner man 

press  

Sköta 

luftvägen 

själv 

Att inte räcka 

till  

 

 

 

 

 

 

 

Press  

att inte veta, du får ju 

inte beskrivningen 

fören du kommer ner, 

så du har ingen aning, 

det kan vara barn, en 

vuxen, en svårt 

skadad. Så det är väll 

lite utmaningen det 

här att ställa om sig 

beroende på den fakta 

man får 

Att inte veta 

patientens 

tillstånd när 

man får larmet. 

En utmaning 

är att ställa om 

sig beroende på 

den fakta man 

får. 

Patientens 

tillstånd.  

 

Utmaningen i 

att vårda 
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6.5 Forskningsetiska övervägande  

Forskningsetikens syfte är att försvara och skydda människors grundläggande värde och 

rättigheter vid deltagande i forskning. Helsingforsdeklarationen beskriver fyra etiska hu-

vudkrav. Kravet på konfidentialitet, information, samtycke samt nyttjandekravet. Forska-

ren är alltså skyldig att informera deltagaren om vad som är deras uppgift i projektet, att 

deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

projektets gång. Uppgifter om deltagarna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får använ-

das till den avsedda forskningen (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Om en studie behöver genomgå en etisk prövning eller ej regleras via etikprövningslagen 

(SFS 2003:460). Denna lag har för syfte att skydda den enskilda individen samt att 

forskning skall bedrivas med respekt för människovärdet. En etisk prövning skall ske om 

forskningen innefattar ett fysiskt ingrepp som kan skada eller påverka deltagaren fysiskt 

eller psykisk, eller innebär en insamling av känsliga personuppgifter. Inför studien gjorde 

författarna en egengranskning via Etikkommitté Sydost, vilket resulterade i att studien ej 

var i behov av etikprövning (Bilaga 5). Verksamhetschef samt avdelningschef gav efter 

erhållen information ett skriftligt godkännande för datainsamling på respektive klinik 

(Bilaga 1). Samtliga anestesisjuksköterskor som deltog i studien fick skriva på ett 

informerat samtycke, vilket bekräftar deras medverkan och rättigheter (Bilaga 3). För att 

bibehålla konfidentialitet har datamaterialet avidentifierats samt förvarats så att endast 

författarna har haft tillgång till det. Detta informerades till samtliga deltagare (Bilaga 2).  

 

7 Resultat 

Analysen resulterade i två teman som beskrev en röd tråd genom alla intervjuer. Dessa 

två är; profession och engagemang samt tillsammans för patienten. Resultatet redovisas 

utifrån kategorierna; ansvar, press, struktur och trygghet med tillhörande subkategorier 

(Tabell 2). Anestesisjuksköterskorna beskrev tydligt vad som förväntades och vad som 

var deras ansvar vid rött traumalarm. De beskrev även ett stort engagemang i att vårda 

den svårt skadade patienten, även om det ibland kunde uppstå känslor som att inte räcka 

till. Engagemanget kunde påverkas av olika faktorer såsom dålig kommunikation eller 

dåligt bemötande från de andra i traumateamet. Utbildning inom traumasjukvård samt att 
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ta vara på varandras kompetens var något som anestesisjuksköterskorna värdesatte högt, 

vilket ledde till att hela teamet arbetade tillsammans för patienten.  

 

Tabell 2. Översikt av resultatets subkategorier, kategorier och teman. 

Tema Profession och engagemang Tillsammans för patienten 

Kategorier Ansvar Press Struktur Trygghet 

Subkategorier Luftvägsexpert och 

assistera 

narkosläkaren 

 

Att vara en resurs 

för teamet 

 

Att vårda med 

värdighet 

Utmaningen i att vårda 

 

Att inte räcka till 

Behovet av tydliga 

roller 

 

Kommunikationens 

betydelse för 

patienten 

Utbildning och 

kompetens 

 

Tillvarata och 

uppskatta 

varandra 

 

Miljön i 

traumarummet 

 

Att bli övergiven 

med sina känslor 

 

7.1 Ansvar 

7.1.1 Luftvägsexpert och assistera narkosläkaren 

Samtliga anestesisjuksköterskor beskrev att det fanns en tydlig arbetsbeskrivning över 

vad de skall göra vid ett rött traumalarm. Huvuduppgiften är att tillsammans med narko-

släkaren se till att traumapatienten har en fri luftväg samt en god ventilation. 

 

”mitt första jobb är huvudändan, så jag fokuserar på A och B tillsammans 

med narkosläkaren, som kan vara allt från att sätta lite syrgas till att intu-

bera”. (Anestesisjuksköterska 1) 

 

De flesta av anestesisjuksköterskorna beskrev att de kände sig trygga med att hantera 

luftvägen, då det är en arbetsuppgift som ingår i det dagliga arbetet på operation. För att 

behålla ett lugn och för att känna sig trygga i den oftast stressade situationen, var det 

många av anestesisjuksköterskorna som beskrev att de innan patienten kom kontrollerade 

att deras utrustning var intakt. Att kontrollera sin utrustning gjorde inte bara att de kände 

sig bättre förberedda, utan gav också en känsla av att ha kontroll. Huvuduppgiften för 

anestesisjuksköterskan är att ta hand om patientens luftväg och ventilation, vilket tar 

mycket av anestesisjuksköterskans uppmärksamhet. De beskrev att det ibland kan vara 

en utmaning att stanna vid patientens huvudända då de gärna vill hjälpa resten av teamet. 

 



  
 

15 
 

”Ibland kan man bli lite frustrerad över att man liksom fastnar där, fast 

man märker att alla andra har himla många saker att sköta, så står man 

bara där för att man måste, om narkosläkaren håller på med något annat 

då…”. (Anestesisjuksköterska 5) 

 

7.1.2 Att vara en resurs för teamet 

Resultatet visar att tydliga och individuella arbetsuppgifter sågs som en viktig del i om-

händertagandet av traumapatienten, dock utesluter inte detta vikten av ett bra samarbete 

i teamet. Att hjälpa de andra i teamet med till exempel nålsättning beskrevs som en själv-

klarhet av anestesisjuksköterskorna. Hur bra samarbete och struktur i teamet fungerarde, 

tyckte många av anestesisjuksköterskorna berodde på teamsammansättningen, vilket be-

skrevs som att en god stämning ger bra samarbete. Vidare beskrevs i resultatet att faktorer 

som påverkar om anestesisjuksköterskorna kunde vara resten av teamet behjälplig var 

patientens tillstånd. En svårt skadad patient krävde att de hade full fokus på sin expertis, 

vilket är luftväg och ventilation. Att ha förmågan att kunna se vad resten av teamet be-

hövde hjälp med var något som växer fram med erfarenhet. När man var nyutbildad låg 

uppmärksamheten på den egna uppgiften, vilket kunde göra det svårt att få en överblick 

över hela situationen. 

 

”När man är nyfärdig så blir man väldig fokuserad på det just då liksom… 

och att det är luftvägar liksom…man lyfter inte upp blicken och ser andra 

självklara saker”. (Anestesisjuksköterska 9) 

 

7.1.3 Att vårda med värdighet 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att det ibland kan var svårt att bevara patientens 

integritet i traumasammanhang. De slits mellan känslor om vad som är rätt och fel, skulle 

jag agerat annorlunda för att skydda patienten. De beskrev att, speciellt dagtid, kan 

traumapatienten bli ett ”inlärningstillfälle”. De kommer då flertalet åskådare som inte är 

delaktiga i patientens vård men som vill titta på för att lära sig. Samtidigt som det kunde 

bli förnedrande mot patienten, var det många som såg det som ett inlärningsmoment. 

 

”det var på dagtid och det var en kvinna som hade blivit gravt misshandlad 

av sin make och de öppnade upp alla dörrar till akutrummet där nere, så 

att alla kunde stå och titta på henne. Jag tycker att det är bland de värsta 
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jag har varit med om i hela mitt liv, så förnedrande mot denna kvinna…att 

hon ligger där helt…ja, näst intill naken och alla titta på henne…Det var 

ingen som såg henne, de såg bara själva händelsen”. 

(Anestesisjuksköterska 6) 

 

Att se och stå upp för patienten beskrevs av en anestesisjuksköterska som att vara 

patientens länk till resten av teamet. Då anestesisjuksköterskorna är placerade vid 

patientens huvud, har de tillgång till att tolka och förmedla eventuella ansiktsuttryck, till 

exempel om patienten upplever smärta vid undersökning. Då patienten ligger fastspänd 

har de ingen möjlighet att själva kunna se vad som händer, därav vikten av att förklara 

för patienten. 

 

”på ATSS utbildningen fick man sitta fastspänd på en bräda liksom för att 

känna hur det är att bara stirra rakt upp. Så man vet ju den känslan, att 

man ser ju ingenting, man vet inte vad någon gör och så plötsligt klipper 

dom kläder och allting… så man vill ju förklara för patienten vad som 

händer och varför man gör det”. (Anestesisjuksköterska 2) 

 

7.2 Press 

7.2.1 Utmaningen i att vårda 

Rött traumalarm upplevdes utmanande på olika sätt. En av utmaningarna som anestesi-

sjuksköterskor upplevde var kravet på att snabbt komma till undsättning vid traumalar-

met. Dessutom utan att ha någon vidare information om exempelvis antal inblandade eller 

patientens tillstånd. Ytterligare en utmanande aspekt var förberedelsetiden som anestesi-

sjuksköterskan disponerar innan patientens ankomst. Att komma ner till traumarummet 

samtidigt som patienten, ökade pressen att hinna ta fram den utrustningen som kunde 

behövas för att säkerställa en fri luftväg och optimal andning. 

 

“det är ju alltid skönt om man kan komma någon minut innan så man hinner 

liksom bara checka av lite, ibland kommer du ju samtidig ner och är det 

någon dålig så blir man ju stressad över att man skall ha fram grejer”. 

(Anestesisjuksköterska 4) 
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Svårt skadade och/eller vid många skadade patienter ökade utmaningen och stressen i den 

vårdande situationen, detta framför allt om barn var inblandade. Samtliga 

anestesisjuksköterskor beskrev en vilja och ett engagemang till att verkligen prestera 

optimalt vid omhändertagandet av barn. Självfallet, behandlades alla patienter lika oavsett 

ålder, men omhändertagandet av barn ansågs vara speciellt. Barn upplevdes skörare än 

andra och vårdandet påverkades även av föräldrarnas närvaro. Grundföreställningen att 

ett barn har hela livet framför sig blev påtagligt och skapade press i 

traumaomhändertagandet. 

 

“barn är alltid jobbigare att ta hand om, eftersom att de är barn…de är 

skörare på ett annat sätt och nej, det är svårare. Plus att du har ett par 

föräldrar att ta hand om också. Ja, det blir på ett helt annat sätt när det 

gäller barn”. (Anestesisjuksköterska 7) 

 

7.2.2 Att inte räcka till 

Anestesisjuksköterskor upplevde ett tätt samarbete med narkosläkaren under rött 

traumalarm. Om anestesiläkaren inte skulle kunna delta i arbetet, var det många 

anestesisjuksköterskor som beskrev en oro över att beslutfattandet angående luftväg och 

andning vilade på dem. En liknande känsla kunde även infinna sig om anestesiläkaren var 

osäker. Press kunde upplevas när anestesisjuksköterskan försökte bilda sig en 

övergripande uppfattning, för att kunna ligga steget före. För att minska upplevelsen av 

att känna att man inte räckte till, beskriver en anestesisjuksköterska vikten av att kunna 

prioritera. 

 

“Det är nog om jag mera självständigt måste ta alla beslut...om det hänger 

på mig bara. Då kan det bli en högre grad av stress”. 

(Anestesisjuksköterska 8) 

 

Även då rött traumalarm upplevdes som krävande och stressande, upplevde samtliga 

anestesisjuksköterskor larmet som spännande och något de gärna skulle vilja göra oftare. 

Det fanns en dragningskraft till det akuta omhändertagandet, med en vilja att hjälpa till 

och leverera en kvalitativ vård när den verkligen behövs. 
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“Jag tycker att det är jätteroligt; ambulans, traumalarm eller hjärtstopp... 

Man har någon driv, man vill vara där det händer, man vill kunna leverera 

och vara en person som kan hjälpa till”. (Anestesisjuksköterska 6) 

 

7.3 Struktur 

7.3.1 Behovet av tydliga roller 

För att teamet skall fungera optimalt, betonade anestesisjuksköterskorna vikten av tydliga 

roller samt behovet av en tydlig och strukturerad ledare. En tydlig rollbeskrivning och en 

tydlig ledare bidrog till ett lugn, och alla visste vad de skalle göra.  Att alla i teamet bar 

skyltar som visade vilken profession de hade, var också något som 

anestesisjuksköterskorna uttryckte bidrog till en tydlig struktur. Något som tas upp av 

samtliga anestesisjuksköterskor var vikten av en tydlig teamledare. Teamledarens roll 

ansågs vara viktig i så väl teamets bemötande mot varandra, hur kommunikation och 

samarbetet fungerade, men också i att få alla i teamet att känna sig viktiga och delaktiga. 

En otydlig ledare, menade anestesisjuksköterskorna, ledde till ett rörigt 

omhändertagande, vilket kunde resultera i otydlighet kring vem som förde kommandot. 

 

”teamledarens roll… Jätteviktig hur den är, helt avgörande skulle jag vilja 

säga” (Anestesisjuksköterska 4). 

”Det beror på vem som är traumaledaren. Ja, är det en tydlig traumaledare 

så blir det ett bra samarbete...klart och tydligt vad man skall göra. Är det 

en traumaledare som inte leder, så blir det rörigt”. (Anestesisjuksköterska 

7) 

 

Några av anestesisjuksköterskorna betonade vikten av att man innan patienten anlände 

till traumarummet, presenterade sig för varandra, vilket ledde till att teammedlemmarna 

fick en uppfattning om vilka som ingick i teamet och vilka som var där för att observera. 

Detta upplevdes dock vara svårt att hinna med, då anestesisjuksköterskan ofta anlände till 

traumarummet samtidigt som patienten. 

 

7.3.2 Kommunikationens betydelse för patienten 

Kommunikationen beskrevs av anestesisjuksköterskorna som en av de viktigaste 

faktorerna för att vården skalle vara patientsäker, men också som det svåraste. En bra och 
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tydlig kommunikation i teamet menade anestesisjuksköterskorna delvis berodde på vem 

och vilken kompetens teamledaren hade, teamsammansättningen, hur man tilltalade 

varandra samt ljudnivån i traumarummet. Samtliga anestesisjuksköterskor beskrev en 

fördel i att använda sig av olika kommunikationsmetoder, så som Closed Loop och 

Checksvar. Vilket innebär att mottagaren bekräftar ordinationen genom att upprepa 

meningen samt meddela när uppgiften är utförd.  Detta beskrevs effektivisera och ge en 

struktur i arbetet kring patienten 

 

”Jag tycker ju om när dom har den här Closed Loop, då har alla hört det 

och alla vet att det är gjort och då är alla med på noterna”. 

(Anestesisjuksköterska 3) 

 

En god kommunikation bidrog till att anestesisjuksköterskorna upplevde det lättare att 

veta vad som förväntades av dem. För mycket ”kackel” i traumarummet var en faktor 

som lätt kunde leda till missuppfattningar samt att traumaledaren fick fel, eller inte hörde 

den information som behövdes för att kunna fatta rätt beslut angående patienten. Några 

av anestesisjuksköterskorna upplevde att det var bättre kommunikation och samarbete 

jourtid, då det vid denna tid på dygnet är mindre folk. 

 

”Kommunikationen är bättre på kväll och nattetid. Bara för att då är det 

mindre folk på traumarummet och då behöver alla personer kommunicera 

och samarbeta på ett annat sätt. På dagtid kan det blir väldigt mycket folk 

och då kan det också bli mycket mera stökigt”. (Anestesisjuksköterska 6) 

 

7.4 Trygghet 

7.4.1 Kunskap 

Samtliga anestesisjuksköterskor upplevde att omhändertagandet av patienten vid rött 

traumalarm skall ske enligt vedertagna traumakoncept som exempelvis ATSS eller 

TNCC, som båda bygger på ATLS principen. Dessa utbildningar värdesattes högt och 

ansågs vara ett måste för att kunna delta i rött traumalarm. Anestesisjuksköterskorna 

upplevde att tryggheten och styrkan i ATSS konceptet, fanns i att alla arbetade 

systematiskt lika och visste vad som skulle göras vid varje arbetsmoment.  
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”TNCC-utbildningen är A och O tycker jag absolut. Den är guld värd. 

Alltså platsar man inte där nere innan man har gått den…har man inte gått 

den utbildningen, vet man liksom inte hur man ska göra…”. 

(Anestesisjuksköterska 10) 

 

Efter genomförd utbildning ansåg sig samtliga anestesisjuksköterskor mer kvalificerade 

och upplevde sig tryggare i sin yrkesroll under ett rött traumalarm. Att genomföra ATSS 

utbildning var både en önskan och ett krav från den enskilda anestesisjuksköterskan, men 

också från arbetsgivaren. Erfarna anestesisjuksköterskor som deltog utan att genomgått 

någon traumautbildning, upplevde att de saknade tryggheten i det systematiska 

omhändertagandet.  

 

”innan jag gick ATSS sa jag att jag vill ha någon med mig och det var inga 

problem att fixa… sen har jag ju gått ATSS för att få springa själv. Och då 

var både jag och de andra väldigt noga med att jag hade gått den”. 

(Anestesisjuksköterska 2) 

 

Anestesisjuksköterskor beskrev en skillnad i arbetssättet i samband med olika larm. Den 

avgörande skillnaden, var det systematiska arbetssättet som råder vid traumalarm. 

Frångår någon ATLS konceptet vid rött traumalarm, upplevde anestesisjuksköterskan att 

arbetskvaliteten äventyrades, något som ledde till otrygghet, oro och i vissa fall stress. 

 

”Om man då jämför med akutlarm på hur det ser ut på akuten så är det då 

en stor skillnad. Det är för att inom trauma så finns det ett utarbetat 

koncept, det som heter TNCC för oss, ATLS för läkarsidan och alla vet vad 

man skall göra”. (Anestesisjuksköterska 9)  
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7.4.2 Tillvarata och uppskatta varandra 

Traumateamets arbete är en sammansättning av olika specialiteter där allas kunskaper och 

färdigheter räknas. Anestesisjuksköterskor upplevde att styrkan fanns i att teamet är mer 

än summan av yrkeskategorierna. Alla har olika arbetsuppgifter som skall respekteras och 

uppskattas. Bemötandet till varandra skall genomsyras av ödmjukhet och respekt för 

varandras yrkesroll. 

 

”Jag tycker inte att det finns ett jag:et vid ett rött traumateam utan jag 

tycker att det finns ett samarbete och att man skall ta vara på varandras 

kunskap och erfarenhet”. (Anestesisjuksköterska 6) 

 

Samtliga anestesisjuksköterskor upplevde i allmänhet ett bra bemötande bland 

yrkeskategorierna. Ett dåligt bemötande påverkade omhändertagandet negativ på olika 

sätt. Bortsågs respekten för varandra, påverkades stämningen i traumarummet. 

Samarbetet försvagades genom en minskad vilja till att hjälpa varandra och teamarbetet 

förlorade sin styrka. Trots att anestesisjuksköterskorna ibland upplevde ett dåligt 

samarbete och bemötande, så fortsatte de att jobba på för att göra det bästa för patienten. 

Anestesisjuksköterskorna belyser vikten av att våga hjälpa till, att våga bidra med sin 

kompetens för patientens bästa. 

 

”kommer man ner på ett rött traumalarm och blir dåligt bemött så kan man 

känna att då kan man liksom gå här ifrån men det är väldigt sällan det 

händer. Det är väl oförstånd för varandras yrkesroller, oftast tror jag. Och 

stress kanske men alltså mycket oförstående på vad den andra personen har 

för funktion”. (Anestesisjuksköterska 9) 

 

7.4.3 Miljön i traumarummet 

Anestesisjuksköterskor kunde uppleva en otrygghet i att arbetet sker i en delvis ovan 

miljö, något som kunde vara en stressframkallande faktor. Teamsammansättningen av 

individer som anestesisjuksköterskorna inte tidigare arbetat med och ovissheten om deras 
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kompetens, utgjorde ett orosmoment. Trots detta upplevde anestesisjuksköterskorna en 

tillit till traumateamets medlemmar. Ytterligare en aspekt som skapade en miljömässig 

otrygghet var att inte hitta i traumarummet. Oklarheten eller osäkerheten om var 

medicinsk utrustning finns och oron för att inte kunna få fram utrustningen tillräckligt 

snabbt skapade otrygghet. 

 

”att man springer ner till en sal där man inte är van att arbeta, det är stress. 

Man hittar inte grejerna och man får förlita sig väldigt mycket på de som 

ändå rör sig där väldigt mycket”. (Anestesisjuksköterska 3) 

 

7.4.4 Att bli övergiven med sina känslor 

Några anestesisjuksköterskor upplevde att vissa röda traumalarm väckte fler känslor än 

andra, framförallt när patienten var svårt skadad. Detta bidrog till att känslor kom fram 

som behövdes bearbetas. En anestesisjuksköterska framtonade att det finns en kultur, en 

föreställning om att anestesisjuksköterskor förväntas delta i omhändertagandet utan att 

bli känslomässigt berörda. Det saknades idag en tydlig struktur för hur teamet skulle 

träffas och prata om de känslor som kan upplevas i samband med larmet, vilket beskrevs 

lede till att lämnas själv med sina tankar. Anestesisjuksköterskan framhåller vikten av en 

kollegial omtanke. 

 

”Det förväntas alltid att vi ska bara liksom gå dit, göra vårt jobb och gå 

därifrån och inte känna någonting… Det finns liksom en kultur på att man 

inte ska prata om det eller det finns ingen struktur för det vid jobbiga 

händelser”. (Anestesisjuksköterska 9) 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Hur vi upplever vår livsvärld är något personligt och unikt för varje individ. Våra upple-

velser och erfarenheter är ett sätt att förstå livsvärlden. Det är genom beskrivningen av 

dessa upplevelser som man kan granska och tolka individens livsvärld (Dahlberg & Se-

gesten, 2010). Kvalitativ ansats används för att studera hur ett fenomen upplevs. Detta 

genom att systematiskt beskriva, granska och tolka, exempelvis transkriptionstexter från 

intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). En upplevelse eller en erfarenhet är unik och 

det finns ingen absolut sanning. Studiens syfte var att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelse av fenomenet rött traumalarm. Av denna anledning ansågs en kvalitativ ansats 

vara mest lämplig. 

 

Forskningens syfte är att skapa ny kunskap, dock finns det sällan bara en sanning och 

flera alternativa tolkningar kan vara aktuella. Därav vikten av att visa trovärdigheten av 

studiens resultat. Trovärdigheten i kvalitativa studier kan bedömas utifrån giltighet, till-

förlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Giltighet handlar om hur väl resultatet belyser det karaktäristika och representativa för 

fenomenet som avses att beskrivas. En noggrann beskrivning av analysarbete och urval 

ger läsaren möjlighet att själv bedöma studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att på bästa sätt beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser och för att få en så in-

formationsrik beskrivning som möjligt, valde författarna att använda ändamålsenligt ur-

val. Detta gav studien en spridning gällande anestesisjuksköterskors erfarenheter kring 

fenomenet, vilket Graneheim & Lundman (2004) beskriver ökar studiens giltighet. Uti-

från nämnda urvalskriterier hjälpte avdelningscheferna författarna att hitta lämpliga an-

estesisjuksköterskor. Detta kan diskuteras om urvalet kan ha påverkats i och med att av-

delningscheferna gav förslag, samtidig utgick dessa förslag från studiens tydliga inklus-

ionskriterier. 

 

Tillförlitlighet innebär att forskaren kontinuerligt under hela forskningsprocessen ifråga-

sätter och bestyrker sina tolkningar så att dessa överensstämmer med det ursprungliga 
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datamaterialet. Resultatets tillförlitlighet ökar om mer än en författare analyserar och tol-

kar datamaterialet. Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten i en studie är om det finns 

en urvalsvariation, vilket leder till en bredare beskrivning av fenomenet som skall stude-

ras (Graneheim & Lundman, 2004). Bland studiens 10 anestesisjuksköterskor fanns en 

variation i kön, ålder samt erfarenhet, vilket ger studien en ökad tillförlitlighet. Förfat-

tarna valde att inkludera 10 stycken anestesisjuksköterskor till sin studie, vilket ansågs 

som ett lämpligt antal. Polit & Beck (2012) menar att det inom den kvalitativa forskningen 

inte finns någon regel för hur många som skall ingå i urvalet, istället läggs vikt vid be-

greppet datamättnad. Datamättnad uppstår när ingen ny information framkommer. Efter 

åtta analyserade intervjuer upplevde författarna att ingen ny information framkom angå-

ende studiens syfte, vilket framhåller att fler anestesisjuksköterskor ej skulle ge mer da-

tamaterial i en studie av detta omfång. Ytterligare en aspekt som påverkade antalet Anes-

tesisjuksköterskor var studiens tidsbegränsning samt författarnas ringa erfarenhet kring 

denna forskningsmetod. 

 

Inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse. 

Att medvetandegöra sin förförståelse syftar på det faktum att forskaren alltid har någon 

form av tidigare erfarenhet, uppfattning eller teoretisk kunskap kring det fenomen som 

skall studeras. För att läsaren skall kunna utvärdera studiens trovärdighet är det viktigt att 

författaren kontinuerligt reflekterar över både sina medvetna och omedvetna föreställ-

ningar kring det fenomen som skall studeras (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Författarna till föreliggande studie har under hela studiens process beaktat sin förförstå-

else och diskuterat den sinsemellan för att inte tidigare kunskap och erfarenheter skall 

påverka studiens resultat. Med anledning av författarnas tidigare erfarenheter kring rött 

traumalarm och ringa erfarenhet i intervjuteknik, granskades den utformade intervjugui-

den av författarnas handledare för att kontrollera guidens relevans i förhållande till studi-

ens syfte. Användandet och utformningen av frågorna kan ha påverkat anestesisjukskö-

terskornas berättelse, samtidigt som guiden fick författarna att beröra studiens syfte och 

på så sätt få så uttömmande svar som möjligt. Något som författarna anser skall tas i 

beaktande angående studiens tillförlitlighet och djup, är längden på intervjuerna. Då in-

tervjuerna genomfördes under anestesisjuksköterskornas arbetspass är detta något som 

kan ha påverkat intervjuernas längd. Trots att anestesisjuksköterskorna var frilagda från 

sina arbetsuppgifter, upplevde författarna att några anestesisjuksköterskor var stressade, 

vilket resulterade i kortare intervjuer än beräknat. Alla tio intervjuer lästes av författarna 
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var för sig, för att därefter genomföra dataanalysen tillsammans under tätt samarbete. 

Författarna har försökt vara så tydliga och transparenta som möjligt i sin beskrivning av 

analysprocessen, även detta för att öka studiens tillförlitlighet. 

 

Trovärdigheten i en studie styrs också av studiens överförbarhet eller hur användbar den 

är. Överförbarhet beskriver i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra sam-

manhang, andra grupper eller andra situationer. Bedömningen av överförbarhet ligger hos 

läsaren och för att underlätta denna bedömning krävs en noggrann beskrivning av studiens 

alla delmoment (Graneheim & Lundman, 2004).  Författarna till studien anser att det me-

todologiska tillvägagångssättet är tydligt beskrivit så att läsaren skall kunna följa varje 

steg i processen. Då studiens anestesisjuksköterskor har en variation gällande demo-

grafiska data anser författarna att studiens resultat har en relativt hög grad av överförbart 

till liknande vårdkontex. Om författarna valt att inkludera fler anestesisjuksköterskor 

samt anestesisjuksköterskor som arbetar på större sjukhus med fler röda traumalarm, hade 

överförbarheten troligtvis ökat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studien visade att anestesisjuksköterskor upplevde ett stort ansvar och en press i att delta 

i rött traumalarm. De beskrev vikten av en tydlig struktur och trygghet vid omhänderta-

gandet av traumapatienten. Anestesisjuksköterskorna upplevde en trygghet i sin profess-

ion och beskrev tydligt sina arbetsuppgifter vid rött traumalarm. Utbildning inom trau-

matologi ansågs leda till ökad kunskap och trygghet, men beskrevs även leda till en ökad 

patientsäkerhet.  

 

Anestesisjuksköterskorna i studien belyser vikten av att genomgå traumautbildningar för 

att förbättra patientsäkerheten men också för att få en struktur i traumaomhändertagandet. 

Traumautbildningarna beskrevs leda till att alla professioner i teamet arbetade systema-

tiskt med patienten. Att genomgå traumautbildningar visade sig även leda till att aneste-

sisjuksköterskorna kände sig mer kvalificerade, vilket resulterade i en ökad trygghet i yr-

kesutövandet. Studien visade att de anestesisjuksköterskor som inte genomgått någon 

traumautbildning som exempelvis ATSS eller TNCC, upplevde att de saknade strukturen 

och tryggheten i traumaomhändertagandet trots lång erfarenhet som anestesisjukskö-

terska. Tidigare forskning styrker dessa antaganden då traumautbildningar visat sig både 
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förbättra patientens prognos men även patientsäkerheten och samarbetet i traumateamet 

(Tiel Groenestege-Kreb et al.,2014; Christensen et al., 2011). Steinemann et al. (2011) 

beskriver i sin studie vikten av att hela det multidisciplinära teamet får möjlighet att träna 

tillsammans i så kallade simuleringsövningar. Vilket visade sig förbättra teamets förmåga 

till samarbete även under skarpa larm. Detta antagande stärker även Klipfel et al. 2014 

som beskriver att övningar ger teammedlemmarna tillfälle att bli mer samspelta utan att 

de befinner sig i ett skarpt läge med en akut traumapatient.  

 

Studien visar att anestesisjuksköterskorna upplevde att en bristande kommunikation ledde 

till en försämrad patientsäkerhet. De beskrev kommunikationen som en av de viktigaste 

faktorerna till ett lyckat omhändertagande, men samtidigt det svåraste. Hög ljudnivå, 

teamsammansättning och en otydlig teamledare var faktorer som ansågs kunna leda till 

missuppfattningar samt ett dåligt samarbete. Traumarummet har i tidigare studier beskri-

vits som en högriskmiljö där det finns en högre risk för bristande kommunikation, vilket 

ledde till en minskad förståelse för varandras arbetsuppgifter samt en bristande patientsä-

kerhet (Courtenay, Nancarrow & Dawson, 2013). Studier visar även att teammedlem-

marna oftast saknar någon form av utbildning inom kommunikation, men att detta är nå-

got som efterfrågas av professionerna som deltar i omhändertagandet av patienten (Raley 

et al., 2017). 

 

Användandet av olika kommunikationsmetoder såsom Closed Loop eller Checksvar var 

något anestesisjuksköterskorna i studien belyste förbättrade kommunikationen. Dessa 

metoder ansågs bidra till att hela teamet lättare kunde uppfatta vad som sagts och gjorts 

med patienten, trots detta var det inte självklart att det användes. CRM är en kommuni-

kationsmetod som uppmuntrar till ett teamarbete där allas observationer och åsikter är 

viktiga, för att på så sätt utnyttja teamets kompetens på bästa sätt. Tidigare forskning 

belyser att utbildning inom CRM förbättrar teamets förmåga till samarbete och kommu-

nikation, vilket i sin tur leder till en bättre patientsäkerhet (Hughes et al., 2014).  

 

Studiens resultat visar att anestesisjuksköterskor upplevde att traumateamets sammansätt-

ning var avgörande för patientens omhändertagande och att styrkan finns i gruppen. Trau-

mateamet utgörs av kompetenta specialister som var för sig gör ett utmärkt arbete men 

som tillsammans blir till en större helhet. Ett plus ett blir i det här fallet inte två, utan 
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summan av delarna blir något större. Enligt Öquist (2008) beskrivs världen genom be-

grepp som helhet, relationer, sammanhang, funktioner och mönster. Världen ska ses som 

system av olika delar som finns sammankopplade till varandra och således i samspel med 

varandra. Vid förändringar påverkas alla delar av ett system. Samma begrepp eller princip 

kan användas för att beskriva fenomenet eller systemet rött traumalarm. Anestesisjukskö-

terskan är en beståndsdel som utgör en del av detta system och som både påverkar och 

påverkas vid förändringar. Anestesisjuksköterskor i studien beskrev att om någon i trau-

mateamet agerade osäkert, okunnigt eller stressat, påverkades hela teamet, vilket inom 

systemteorin beskrivs som cirkulär mångfaldskausalitet. I teamarbetet finns det ett bero-

ende och en påverkan individerna sinsemellan och av situationen. Hur individerna sam-

arbetar och reagerar under rött traumalarm påverkar hela omhändertagandet och slutligen 

patientens vård. Capella et al., (2010), Tiel Groenestege-Kreb et al., (2014) beskriver att 

ett väl fungerande teamarbete effektiviserar patientens omhändertagande, något som kan 

vara avgörande för patientens prognos.  

 

I alla system finns det en hierarki som behövs för att definiera gränser och få systemet att 

fungera (Öquist, 2008). Studiens resultat visar att anestesisjuksköterskor upplevde rött 

traumalarm som en balans mellan samarbete och hierarki, där teamledaren har en avgö-

rande roll. Teamledaren påverkade många olika faktorer sådana som kommunikation, 

samarbete, struktur och följaktligen patientsäkerheten. Averlid & Axelsson (2012) visar 

i sin studie att teamledarens agerande påverkar teamets arbete och känslan av ett samar-

bete med patienten i fokus. Föreliggande studieresultat visar att en otydlig ledare medför 

oklarhet om vem som för kommandot och detta upplevdes leda till en försämrad struktur. 

Ford et al. (2016) visar i sin studie att de traumateam som inte har en tydlig utnämnd 

ledare har svårare att planera och utföra en arbetsplan för omhändertagandet. Anestesi-

sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde att teamledarens agerande även påverkade 

upplevelsen av trygghet, stress och ansvar. En osäker eller oerfaren teamledare ökade 

anestesisjuksköterskans stress och otrygghet medans en erfaren och tydlig ledare skapade 

lugn, struktur och delaktighet. Detta överensstämmer med vad Hjortdahl et al., (2009) 

visar i sin studie. Teamledaren är en avgörande faktor för utfallet av traumaomhänderta-

gandet. Studien visar att den idealiska teamledaren skall vara kompetent, självsäker, er-

faren och tydlig. I annat fall kommer inte traumateamet att uppleva den säkerhet och den 

trygghet som anestesisjuksköterskorna eftersträvade i vår studie.  
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Anestesisjuksköterskorna i studiens resultat upplevde ett ansvar över att bevara patientens 

värdighet i traumaomhändertagandet. Anestesisjuksköterskornas åsikt var att patienten 

ska vara det centrala samtidigt som det beskrev en oro för att patientens värdighet faller i 

glömskan. Dahlberg & Segesten (2010) skriver att en central aspekt i det mellanmänsk-

liga mötet är att man möts ansikte mot ansikte och att vid ögonkontakt kommer människor 

närmare varandra. Ansiktet och kroppen förmedlar individens upplevelser, känslor och 

reaktioner. Ansiktet uttrycker således individens livsvärld, inte minst vid ohälsa. Det är 

genom ansiktet som vi ser varandras sårbarhet och utlämnande. Samtidigt som man ser 

något hos den andra där vi kan känna igen oss själva. Mötet ansikte mot ansikte och ögon-

kontakt är centralt i det vårdande mötet där varandras livsvärldar möts. I föreliggande 

studieresultat betonade anestesisjuksköterskor sin placering vid huvudändan. Anestesi-

sjuksköterskans placering möjliggör ett möte ansikte mot ansikte med patienten. Förfat-

tarna menar att det är från detta möte som anestesisjuksköterskan får sin beskyddande 

ansvarskänsla och det vårdande mötet äger rum. Anestesisjuksköterskor upplevde sig 

vara en länk för patienten och beskrev ett ansvar att förmedla patientens upplevelser och 

känslor till resten av teamet och vise versa. Tidigare forskning överensstämmer med fö-

religgande studie. Sundqvist & Anderzen Carlsson (2014) visar att anestesisjuksköterskor 

uppfattade sig som patientens beskyddare och önskade att deras uppfattningar av patien-

tens bästa togs på allvar. Som beskyddare betonades vikten av att behandla patienten med 

respekt, bevara patientens integritet och skapa tillit. Detta uppnåddes genom att sätta sig 

in i patientens situation och hur de själva skulle vilja bli behandlade. Tillit skapades ge-

nom både verbal och icke-verbal kommunikation. Icke-verbal kommunikation skapades 

främst genom ögonkontakt och beröring (ibid). Att stå upp för patienten och att göra pa-

tienten delaktig i sin vård har i tidigare studier visat sig vara viktiga faktorer för att 

traumapatienter skall känna sig trygga. Traumapatienter beskriver vikten av att kontinu-

erligt få information då de befinner sig i en utlämnad situation (Wiman, Wikblad & Idvall, 

2007; O´Brien & Fothergill-Bourbonnias, 2004). 

 

Vidare i föreliggande studieresultat beskrivs att anestesisjuksköterskor saknade en 

struktur angående debriefing efter allvarliga traumalarm. Anestesisjuksköterskor 

upplevde någon form av kultur där det förväntades att de bara skulle utföra sina 

arbetsuppgifter och sedan gå därifrån, utan att få tillfälle att diskutera omhändertagandet 

med de andra teammedlemmarna. Berg et al. (2014) visar i sin studie att debriefing direkt 

efter ett traumalarm ökar teammedlemmarnas förståelse för rollfördelningen. 
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Strukturerad debriefing möjliggör en genomgång av teamarbetet, där styrkor och 

svagheter diskuteras på ett konstruktivt sätt. Dessutom upplevdes ett öppnare klimat för 

kommunikation och samarbete och således en minskad risk för missuppfattningar och 

misstag. Sammanfattningsvis leder debriefing till bättre förutsättningar för en god och 

säker vård. 

 

9 Slutsats och kliniska implikationer 

Anestesisjuksköterskans deltagande i rött traumalarm kräver god kunskap inom såväl 

traumasjukvård som förmågan till samarbete och kommunikation. Rött traumalarm krä-

ver att anestesisjuksköterskan har förmågan till att snabbt växla mellan det dagliga arbetet 

på en operationsavdelning till att snabbt komma till undsättning vid ett traumalarm. Fö-

religgande studie visar att anestesisjuksköterskor upplevde känslor som ansvar och press 

men uttryckte även ett behov av struktur och trygghet i traumaomhändertagandet. Studi-

ens anestesisjuksköterskor beskrev ett stort engagemang i att erbjuda en kvalitativ trau-

masjukvård och tillsammans med resten av teamet arbeta för patientens bästa. Kommu-

nikation och samarbete visade sig oftast fungera väl, men då brister uppstod påverkades 

traumaomhändertagandet negativt, vilket även innefattade patientsäkerheten. Studien vi-

sar att traumaledaren har en avgörande betydelse gällande teamets förmåga till ett lyckat 

traumaomhändertagande.  

 

• Traumateamet bör ha tydliga yrkes- och namnskyltar, då studien visade att detta 

tydliggör rollfördelningen och underlättar kommunikationen.  

• Studien visade på ett behov av utformning och införande av en strukturerad debri-

efing efter rött traumalarm. Vilket förslagsvis kan upprättas genom nya riktlinjer.   

• Det genomförs idag traumaövningar på de två sjukhus som ingår i studien. 

Traumaövningar gynnar ett flertal aspekter som kommunikation och samarbete, 

därav behovet av fler traumaövningar. Kommunikationen beskrevs som det vik-

tigaste och samtidigt det svåraste, därav skulle det även vara lämpligt med renod-

lade utbildningar inom kommunikation.   

• Traumaledaren visade sig ha en avgörande roll angående traumaomhändertagan-

dets kvalitet. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar på ett behov 

av specifika utbildningar för traumaledaren.  
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9.1 Förslag på vidare forskning  

Föreliggande studie beskriver hur anestesisjuksköterskor upplever rött traumalarm. 

Anestesisjuksköterskan är en av de yrkeskategorier som utgör traumateamet. För att få en 

större helhetsbeskrivning av fenomenet skulle det vara önskvärt med studier som 

beskriver hur resten av teammedlemmarna upplever rött traumalarm. 



  
 

31 
 

10 Referenser 

Averlid, G. & Axelsson, S. B. (2012). Health-Promoting collaboration in anesthsia 

nursing: A qualitative study of nurse anesthetists i Norway. AANA Journal 80 (4). s. 74–

80.  

 

Berg, G. M., Hervey, A. M., Basham-Saif, A., Parsons, D., Acuna, D. L., & Lippoldt, D. 

(2014). Acceptability and Implementation of Debriefings After Trauma Resuscitation. 

Journal Of Trauma Nursing, 21(5), 201–208. doi:10.1097/JTN.0000000000000066. 

 

Bergh Johannesson, K. (2007). Psykologiskt omhändertagande av skadade. I S. 

Lennquist, (Red.), Traumatologi (s.474-475). Stockholm: Liber 

 

Berlin, J., & Sandberg, H. (2016). Team: inledande reflektioner. I J. Berlin & H. Sandberg 

(Red.), Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner (2.uppl., s. 

19–28). Lund: studentlitteratur. 

 

Billmann, F. G., Burnett, C., Welke, S. & Bokor-Billmann, T. (2013). Effect of advanced 

trauma life support (ATLS) on the time needed for treatment in simulated mountain med-

icine emergencies. Wilderness & Environmental Medicine, 24(4), s. 407–411.  

 

Capella, J., Smith, S., Philp, A., Putnam, T., Gilbert, C., Fry, W., … ReMine, S. (2010). 

Teamwork Training Improves the Clinical Care of Trauma Patients. Journal of Surgical 

Education, 67(6), 439–443. http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.jsurg.2010.06.006. 

 

Chipas, A. & McKenna, D. (2011). Stress and Burnout in Nurse Anesthesia. AANA 

Journal 79(2). S. 122-128.  

 

Christensen, D., Maaløe, R., Jensen, N. M., Rudolph, S. S. & Perrild, H. (2011). Quality 

of care using a multidisciplinary team in the emergency room. Danish Medical Bulletin, 

58(6), A4227. 

 

Cole, E., & Crichton, N. (2006). The culture of a trauma team in relation to human factors. 

Journal of Clinical Nursing, 15(10), 1257-1266. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01566.x  

 

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.jsurg.2010.06.006


  
 

32 
 

Courtenay, M., Nancarrow, S., & Dawson, D. (2013). Interprofessional teamwork in the 

trauma setting: a scoping review. Human Resources For Health, 1157. doi:10.1186/1478-

4491-11-57. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

 

Ekbom, B. & Cederholm, M. (red.) (2014). ATSS: Akut traumasjukvård för 

sjuksköterskor: studentmanual. (3. uppl.) Uppsala: ATSS. 

 

Ekström, L., Göransson, K., Karlsson, R. & Wireklint, S. (2014). Organisation på 

akutmottagning. I A. C. Elmqvist & S. Almerud Österberg (Red.), Akut omhändertagande 

av trauma – på skadeplats och akutmottagning. (1:1 s. 115–139). Lund: Studentlitteratur. 

 

Ford, K., Menchine, M., Burner, E., Arora, S., Inaba, K., Demetriades, D. & Yersin, B. 

(2016). Leadership and Teamwork in Trauma and Resuscitation. Western Journal of 

Emergency Medicine: Integrating Emergency Care with Population Health, 17(5), 549–

556. Doi: https://doi.org/10.5811/westjem.2016.7.29812. 

 

Gran Bruun, A-M. (2013). Anestesisjuksköterskans kompetens. I I-L. Hovind (Red.) 

Anestesiologisk omvårdnad (s17-31). Lund: Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 105-112. 

 

Göransson, K., Eldh, A. C. & Jansson, A. (2008). Triage på akutmottagning. Stockholm: 

Studentlitteratur. 

 

Helsingforsdeklarationen. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 2017-01-11 från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/. 

 

http://escholarship.org/uc/uciem_westjem?volume=17;issue=5


  
 

33 
 

Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod från idé till examination inom omvårdnad. (upplaga 1:3 s. 

129–137). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hjortdahl, M., Ringen, A.H., Naess, A-C., & Wisborg, T. (2009). Leadership is the 

essential non-technical skill in the trauma team: results of a qualitative study. 

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 17(48). 

doi:10.1186/1757-7241-17-4. 

 

Hughes, K. M., Benenson, R. S., Krichten, A. E., Clancy, K. D., Ryan, J. P., & Hammond, 

C. (2014). A Crew Resource Management Program Tailored to Trauma ResuscitationIm 

proves Team Behavior and Communication. Journal Of The American College Of Sur-

geons,219(3), 545–551. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2014.03.049. 

 

Klipfel, J. M., Carolan, B. J., Brytowski, N., Mitchell, C. A., Gettman, M. T., & Jacobson, 

T. M. (2014). Patient Safety Improvement Through In Situ Simulation Interdisciplinary 

Team Training. Urologic Nursing, 34(1), 39–46. doi:10.7257/1053-816X.2014.34.1.39. 

 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Hämtad från 

Riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460. 

 

Landstinget i Kalmar län. (2015). Handläggning av stort trauma vid Västerviks sjukhus. 

(Traumagruppen Västerviks Sjukhus, 2015-10-02). [”Opublicerat internt riktlinjer”]. 

 

Lind, J-I. (2016). Utveckling av teambaserade strukturer. I J. Berlin & H. Sandberg 

(Red.), Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner (2.uppl., s. 

251–276). Lund: Studentlitteratur. 

 



  
 

34 
 

Lundman, B., Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys.  I M. Granskär 

& B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 

(s.187–201) Lund: Studentlitteratur. 

 

O'Brien, J., & Fothergill-Bourbonnais, F. (2004). The experience of trauma resuscitation 

in the emergency department: themes from seven patients. JEN: Journal Of Emergency 

Nursing, 30(3), 216-297. 

 

Patientsäkerheteslagen (SFS 2010:659). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

 

Penn, M. & Ruthman, J. (2005). Assessing the degree of involvement of certified 

registered nurse anesthetists in airway management and trauma stabilization in rural 

hospitals. AANA Journal. 73(3), s 191-196. 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams&vilkins. 

 

Riksföreningen för anestesi- och intensivvård. (2012). Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård. Hämtad 2016-12-27 från http://www.aniva.se/wp-

content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf. 

 

Raley, J., Meenakshi, R., Dent, D., Willis, R., Lawson, K., & Duzinski, S. (2017). Origi-

nal Reports: The Role of Communication During Trauma Activations: Investigating the 

Need for Team and Leader Communication Training. Journal Of Surgical Education, 74, 

173–179. doi:10.1016/j.jsurg.2016.06.001. 

 

Roberts, N.K., Williams, R.G., Schwind, C.J., Sutyak, J.A., McDowell, C., Griffen, D., 

Wall, J., Sanfey, H., Chestnut, A., Meier, A.H., Wohltmann, C., Clark, T. & Wetter, N. 

(2014). The impact of brief team communication, leadership and team behaviour training 

on ad hoc team performance in trauma care settings. The American Journal of Surgery 

207(2), 170-178. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2013.06.016.  



  
 

35 
 

 

Sandberg, H. (2016). Det godaste teamet. I J. Berlin & H. Sandberg (Red.), Team i vård, 

behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner (2.uppl., s. 279-299). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sandman, L., Ekerstad, N. & Lindroth, K. (2012). Triage som prioriteringsinstrument på 

akutmottagning – en etisk analys av RETTs. (Prioriteringscentrum 2012:2). Hämtad 2016-

12-27 från Linköpings universitets webbplats: https://www.imh.liu.se/halso-och-

sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/publikationer/prioriteringscentrums-publikationer-

ovrigt-publicerat-material/1.444597/2012-2_Sandman.pdf. 

 

Socialstyrelsen. (2015a). Traumavård vid allvarlig händelse (2015-11-5). Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-11-5. 

 

Socialstyrelsen. (2015b). Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – Rapport 

december 2015 (2015-12-11). Hämtad 2016-12-27 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19990/2015-12-11.pdf. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). (2010). Triage och flödesprocesser 

på akutmottagningen. Hämtad 2016-12-27 från 

http://www.sbu.se/contentassets/79b7a8f6aaad46dcbc988cffed33339f/triage_fulltext2.p

df. 

 

Steinemann, S., Berg, B., Skinner, A., DiTulio, A., Anzelon, K., Terada, K., & ... Speck, 

C. (2011). In situ, multidisciplinary, simulation-based teamwork training improves early 

trauma care. Journal Of Surgical Education, 68(6), 472-477. 

doi:10.1016/j.jsurg.2011.05.009. 

 

Sundqvist, A., & Carlsson, A. A. (2014). Holding the patient's life in my hands: Swedish 

registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences, 28(2), 281-288. doi:10.1111/scs.12057. 

 

Tiel Groenestege-Kreb, D., van Maarseveen, O. & Leenen, L. (2014). Trauma team. Brit-

ish Journal of Anaesthesia, 113(2), s. 258–65. doi:10.1093/bja/aeu236. 



  
 

36 
 

 

Vårdhandboken,(2016). Crew Resource management- CRM. Hämtad2017-03-01från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Teamarbete-och-kommunikation/Crew-Resource-

Management-CRM/. 

 

Widgren, B. (2012). RETTS Akutsjukvård direkt. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wiman, E., Wikblad, K., & Idvall, E. (2007). Trauma patients' encounters with the team 

in the emergency department -- a qualitative study. International Journal Of Nursing 

Studies, 44(5), 714-722.   

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat. 

Stockholm: Gothia förlag. 



 

1 
 

11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som läser vår specialistutbildning i anestesiologi vid Linnéuni-

versitetet. I vidareutbildningen ingår att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Härmed ansöker vi om tillstånd att tillfråga anestesisjuksköterskor om medverkande. 

 

Studiens syfte är att upplysa hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet vid Rött trauma-

larm. Vår ambition är att intervjua fem anestesisjuksköterskor från er operationsavdel-

ning. Inklusionskriterier för deltagandet i studien är att anestesisjuksköterskorna skall ar-

beta med larmtjänsgöring, vilket innefattar att delta i Rött traumalarm. Därför önskar vi 

veta vilka av era medarbetare som tillhör denna grupp, så att vi kan fråga om de vill 

medverka. Deltagandet i studien är frivilligt och medverkandet kan avbrytas när som 

helst. De som vill delta kommer att ta del av ett informationsbrev samt skriva på ett in-

formerat samtycke. Deltagarna kommer att få möjlighet att bestämma platsen för inter-

vjun. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Materialet kommer att 

avidentifieras och förvaras oåtkomlig för obehöriga. Efter avslutad studie kommer 

materialet att förstöras. Studiens resultat kommer att presenteras som en magisteruppsats 

vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att studiens resultat skall komma er till nytta i 

form av eventuella framtida förbättringsarbeten. 

 

Känn dig välkommen att ställa eventuella frågor. 
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11.2 Bilaga 2 Informationsbrev till anestesisjuksköterskor 

Anestesisjuksköterskans upplevelser av rött traumalarm.    2017-01-18 

 

Genom detta informationsbrev tillfrågas om du vill delta i denna studie vars syfte är att 

belysa/beskriva hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet vid rött traumalarm. 

 

Anestesisjuksköterskans arbete är krävande på flera sätt. Det dagliga arbetet är 

välplanerat och strukturerat utifrån ett givet och oftast välfyllt operationsschema. Utöver 

att arbeta på en operationsavdelning ingår det i anestesisjuksköterskans arbete att delta i 

akuta larm som exempelvis rött traumalarm. Forskningen som finns inom området är 

sparsamt. Av denna anledning anser vi att studien är av betydelse för att belysa hur 

anestesisjuksköterskan upplever arbetet vid rött traumalarm. 

 

Enligt din avdelningschef ingår det i dina arbetsuppgifter att delta i rött traumalarm. 

Härmed vill vi bjuda in dig till en intervju där du delar dina tankar och upplevelser av 

arbetet vid rött traumalarm. Du får själv välja platsen där intervjun kommer att ske. Den 

kommer att ta cirka 30 till 60 minuter och kommer att spelas in för att sedan transkriberas 

och analyseras. 

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt samt avidentifieras så att det du 

berättar inte kan härledas tillbaka till dig. Studien kommer att redovisas i form av en 

magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. Att delta i studien är frivilligt och du kommer att 

få lämna ett skriftligt samtycke där du godkänner din medverkan. Du har möjlighet att 

avbryta din medverkan när du vill utan att behöva förklara dig. Känd dig välkommen att 

ställa eventuella frågor till oss. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Nina Johansson    Jose Luis Ramirez Gonzalez 

Tln: 076 – 839 76 70     Tln: 070 – 660 24 65 

E-post: nj222fq@student.lnu.se   E-post: jr22fj@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Marie Kirsebom, Universitetslektor 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, Lnu.  

Tln: 0470 – 70 82 85 E-post: marie.kirsebom@lnu.se  

mailto:marie.kirsebom@lnu.se
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11.3 Bilaga 3 Informerat samtycke 

Jag har tagit del av informationen om studien ”anestesisjuksköterskans upplevelser av rött 

traumalarm”. Jag har fått tillfälle att ställa frågor samt fått dem besvarade och lämnat 

samtycke till att delta i studien. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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11.4 Bilaga 4 Intervjuguide 

Man   Kvinna  Ålder ________ 

 

Antal år som Sjuksköterska ________ Antal år som Anestesisjuksköterska________ 

 

Antal år i larmtjänstgöring ________ 

Frågor: 

• Vilka är dina arbetsuppgifter vid rött traumalarm? 

• Vad är din största utmaning som anestesisjuksköterska vid omhändertagandet 

av traumapatienten? 

• Beskriv hur du upplever samarbetet vid rött traumalarm? 

• Beskriv hur du upplever kommunikationen i traumateamet? 

• Beskriv hur du upplever rollfördelningen i traumateamet? 

• Hur upplever du bemötandet mellan de olika yrkeskategorierna som deltar i 

ett rött traumalarm? 

• Vilka faktorer framkallar stress hos dig vid rött traumalarm? 

 

Probingfrågor: 

• Hur tänkte du då? 

• Hur kände du då? 

• Vad menar du med ………? 

• Du berättade förut att…………kan du vidareutveckla hur du upplevde det? 
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11.5 Bilaga 5 Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 
  x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? 

  x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 

person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).  
  x 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat 

till nivån på studien. 
x   

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 

vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av 

skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

x   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

studien är namngivna (student och handledare) 
x   

 


