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Abstract 

Intensive care nurses usually work in the intensive care unit where she will be able to 

provide advanced care in a high tech environment for seriously ill patients. Today it is 

becoming more common that intensive care nurses are involved in the trauma care in 

the emergency department. When the trauma patient arrives at the emergency room, 

which can be perceived as an unknown and insecure environment, the injured patient is 

in a vulnerable position and may experience a dependency on caregivers. If the 

intensive care nurses feel insecure and uncertain, this could affect the care of the trauma 

patient. The aim of the study was to examine critical care nurses experiences in 

participating in the traumateam at the emergency department at the trauma alarm. The 

study design was a qualitative approach in which semi-structured interviews were used 

to answer the purpose. The data was analyzed using a content analysis. Ten intensive 

care nurses were recruited from a medium-sized hospital in southern Sweden. The 

results of the study revealed three categories; Press, Insecurity and Security. Intensive 

care nurses experienced pressure from the team members as they felt there were 

expectations on managing their duties quickly and smoothly. They also set high 

standards for themselves. To be assigned the dual roles of the team could also be 

perceived as strenuous. Intensive care nurses experienced feelings of insecurity of 

working in an unknown environment in the emergency department and that the reduced 

frequency of trauma alarms created uncertainty in the situation. Clear leadership of the 

traumateam, however, could contribute to feelings of security and a sense of calm 

appeared in the emergency room. Regular routines where intensive care nurses have the 

opportunity to keep themselves updated in the environment of the emergency room and 

to participate in trauma exercises can increase their chances of security to ultimately 

improve the quality of care of trauma patients. 
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Abstrakt 
Intensivvårdssjuksköterskans vanligaste arbetsplats är intensivvårdsavdelningen där hon 

ska kunna ge avancerad omvårdnad i en högteknologisk miljö till svårt sjuka patienter.  

Idag blir det allt mer vanligt att intensivvårdssjuksköterskan medverkar vid traumalarm 

på akutmottagningen för att ta emot den skadade patienten med övriga 

traumateamsmedlemmarna. När traumapatienten anländer till akutrummet, som kan 

upplevas som en okänd och otrygg miljö, befinner sig den skadade i en utsatt situation 

och kan uppleva en beroendeställning till vårdpersonalen. Upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna sig otrygga och osäkra skulle detta kunna påverka 

omhändertagandet av traumapatienten. Syftet med studien var att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att medverka i traumateam på 

akutmottagningen vid traumalarm. Studiens design hade en kvalitativ ansats där 

semistrukturerade intervjuer användes för att besvara syftet. Datamaterialet 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Tio intensivvårds 

sjuksköterskor rekryterades från ett medelstort sjukhus i södra Sverige. I studiens 

resultat framkom tre kategorier vilka var Press, Otrygghet och Trygghet. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde press från teammedlemmarna där de upplevde att 

det fanns förväntningar på att klara sina uppgifter snabbt och problemfritt. De ställde 

även höga krav på sig själva. Att bli tilldelad dubbla roller i teamet kunde också 

upplevas som pressande. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde känslor av otrygghet 

av att arbeta i en okänd miljö på akutmottagningen och att den minskade 

larmfrekvensen skapade osäkerhet i situationen. Ett tydligt ledarskap av traumateamet 

kunde dock bidra till känslor av trygghet och att ett lugn infann sig i akutrummet. 

Regelbundna rutiner där intensivvårdssjuksköterskorna får tillfälle att uppdatera sig i 

miljön på akutrummet samt att medverka vid traumaövningar kan öka deras möjligheter 

till trygghet för att i förlängningen förbättra kvalitén i vården av traumapatienter. 

 
 
Nyckelord 

Intensivvårdssjuksköterska, Upplevelser, Traumateam, Traumalarm, Akutmottagning, 

Kvalitativ innehållsanalys 
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1 Inledning  
 

Intensivvårdssjuksköterskans arbetsområde sträcker sig över många fält, allt från 

intensivvårdsavdelningar till prehospitala områden (tills sjöss, luften eller i ambulans), 

avancerad sjukvård i hemmet, akutmottagning och dialysavdelningar (Stubberud, 2013). 

Men den vanligaste arbetsplatsen är på en intensivvårdsavdelning (IVA), där 

intensivvårdssjuksköterskan vårdar patienter med svikt i ett eller flera organ och där 

målet är att förebygga och behandla svårt sjuka patienter så att de kan återgå till ett så 

meningsfullt liv som möjligt. Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna ge avancerad 

omvårdnad i en högteknologisk miljö där den avancerade omvårdnaden sträcker sig 

över alltifrån fysiska trauman till medicinskt sjuka patienter i alla åldrar. Hennes ansvar 

och uppgift är att bedöma, analysera, planera, genomföra samt utvärdera den avancerade 

omvårdnaden som ges till akut och kritiskt sjuka och även skadade patienter (ibid.). 

Det har blivit allt mer vanligt att intensivvårdssjuksköterskan får lämna 

intensivvårdsavdelningen vid traumalarm och gå till akutmottagningen för att ta emot 

den skadade patienten tillsammans med resterande traumateam. Vi har vid vår 

verksamhetsförlagda utbildning tyckt oss märka en oro och osäkerhetskänsla hos de 

intensivvårdssjuksköterskor som medverkar vid traumalarm på akutmottagningen. Detta 

har väckt en nyfikenhet hos oss avseende vad som orsakar denna känsla.   

 

2 Bakgrund  

2.1 Trauma 
Ett fysiskt trauma kan beskrivas som en fysisk skada på organ och vävnad, där skadan 

vållas av energiöverföring som kommer plötsligt och utan förvarning (Karlsson-

Stafseth, 2013). Energiöverföringen som kroppen utsätts för, överträffar kroppens 

förmåga att hantera energin, vilket leder till skador på vävnader och organ. Graden av 

skadan beror på förhållandet mellan skadeenergin och vävnadens motståndskraft och 

hållfasthet. Det är viktigt för intensivvårdssjuksköterskan att ha insikt om 

skademekanism och skadeenergin som traumapatienten blivit utsatt för, då hon ska 

kunna förutse och förbereda sig på det fortsatta skademönstret (ibid.).  
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2.2 Traumalarm 
Alla sjukhus har idag traumalarm (Juhlin, 2012). Larmet aktiveras av sjuksköterskan på 

akutmottagningen omedelbart efter emottagen rapport av den ambulans som befunnit 

sig på olycksplatsen och omhändertagit traumapatienten. Efter överrapportering om 

skadetyp, skademekanism och traumapatientens vitala funktioner aktiveras därefter 

traumalarmet. Många sjukhus har kategoriserat traumalarmen beroende på 

skademekanism, skadetyp, patientens vitala funktioner och parametrar (ibid.). Enligt 

Granström, Wihlke, Brattström och Östlund (2012) aktiveras traumalarmet alltid när 

patient har en påverkan på vitala funktioner och/eller parametrarna och/eller har fysiska 

skador orsakade av trauma.  

 

2.3 Traumateam   
När ett traumalarm aktiverats av sjuksköterskan på akutmottagningen sammanstrålar 

nödvändig personal inne på akutrummet för att ta emot traumapatienten (Juhlin, 2012). 

De som medverkar vid traumalarm har genomgått traumautbildning enligt Advanced 

Trauma Life Support-konceptet (ATLS), som är ett system för omhändertagandet av 

akuta traumafall. ATLS-konceptet utgår från att systematiskt först åtgärda det som 

innebär störst dödsrisk för patienten. Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor (ATSS) 

och Trauma Nurse Core Course (TNCC) utgår från ATLS-konceptet och är en 

traumautbildning riktad mot sjuksköterskor (Svenska sekretariatet för ATLS, 2014). 

Vidare larmas ett interprofessionellt team där det ingår anestesiläkare, kirurg, ortoped, 

anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, 

akutsjuksköterska och undersköterska (Juhlin, 2012).  

 

2.4 Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av 

traumaomhändertagandet 
I en kvalitativ studie (Sandström, Nilsson, Juuson & Engström, 2016) framkom att 

intensivvårdssjuksköterskor som vårdar traumapatienter på en intensivvårdsavdelning 

känner sig kompetenta, har kunskap och generellt sett är tämligen säkra på sin uppgift 

på intensivvårdsavdelningen. Studiens informanter såg det även som en utmaning och 

kompetensutvecklande att ansvara för omvårdnaden men att det även krävdes stor 

erfarenhet hos intensivvårdssjuksköterskorna (ibid.). Detta överensstämmer med 

Alzghoul (2014) som i sin studie dessutom fann att klinisk erfarenhet medförde att 
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intensivvårdssjuksköterskorna kände sig trygga i omvårdnaden av traumapatienter. De 

visste vilka symtom de skulle leta efter och vad de hade att förvänta sig. De upplevde att 

de hade kunskap och att de därmed kunde svara på frågor och föra en kommunikation 

med närstående och patienter (ibid.). I studien av Sandström med kollegor (2016) 

framkom att när traumalarmet gick och intensivvårdssjuksköterskan måste till 

akutmottagningen, uppstod negativa känslor som att överge både sina kollegor och 

patienter på intensivvårdsavdelningen. Det visade sig även att vissa av sjuksköterskorna 

inte funderade mer på vad som väntade, de hade fått ett traumalarm och kunde få mer 

information på akutmottagningen. Däremot upplevde sjuksköterskorna att de blev 

stressade då de kände sig osäkra på arbetsmiljön i akutrummet. Det upplevdes därför 

svårt att förbereda sig mentalt för att ta emot traumapatienten (ibid.). Boström, 

Magnusson och Engström (2011) fann i sin studie att intensivvårdssjuksköterskor var i 

behov av att känna kontroll och att vara en del i ett team. De upplevde att de hade en 

fördel av att i förväg få reda på så mycket som möjligt om vad som hänt patienten, 

vilken typ av skador patienten ådragit sig samt hur vitalparametrarna såg ut. 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev känslan när de väntade på patienten som ett 

adrenalinpåslag som ökade deras vaksamhet. I studien beskrevs också att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de kunde behålla lugnet och förbereda sig 

mentalt genom att föreställa sig vad som skulle hända vid patientens ankomst. Det 

ansågs även positivt att arbeta strukturerat och följa ATLS-konceptet. Genom att 

använda sig av ett arbetssätt som de var väl förtrogna med ökade tryggheten och de 

upplevde även att alla i teamet visste vad de skulle göra (ibid.).   

I en liknande studie beskrev Sundström-Wireklint och Dahlberg (2012) att 

ambulanssjuksköterskor också upplevde det som positivt att förbereda sig mentalt inför 

mötet med patienten när de åkte ut på larm. Författarna framställde detta som att 

förberedas på det oförberedda (ibid.).  

 

2.5 Patientens upplevelser av traumaomhändertagandet  
I en studie av Wiman, Wikblad och Idvall (2007) framkom det att traumapatienter 

upplevde sjuksköterskor och läkare som ingick i teamet som kvalificerade och 

professionella. Traumapatienterna beskrev att ett snabbt omhändertagande kändes 

strukturerat och dessutom få information om skadorna ansågs spegla teamets profession 

och kunskaper. I studien framkom även en djupare mening av känslan av delaktighet i 

situationen, deltagarna beskrev att det handlade om att sjuksköterskan och läkaren 
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visade empati och att de kunde känna att de engagerade sig i deras situation (ibid.).  

O'Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) beskrev liknande resultat i sin studie där 

traumapatienterna upplevde att traumaomhändertagande i akutrummet gick snabbt och 

det beskrevs som tryggt och säkert. Däremot beskrev patienterna en känsla av ensamhet 

trots teammedlemmarnas närvaro. Patienternas känslor av ensamhet kunde dock 

skingras om teammedlemmarna som var närvarande även visade att de 'såg' patienten 

och dess situation (ibid.). Wiman och Wikblad (2004) beskrev i sin studie att 

traumapatienterna kunde uppleva en känsla av förlorad kontroll i akutsituationen samt 

att de befann sig i en beroendeställning till vårdpersonalen.  

 

3 Teoretisk referensram 
3.1 Inledning 
Studien har genomförts i en vårdvetenskaplig kontext där de fyra vårdvetenskapliga 

konsensusbegreppen är person/patient, hälsa, miljö/samhälle och vårdande och anses 

viktiga att utveckla kunskap om (Bergbom, 2015). Det finns en internationell enighet att 

dessa vårdvetenskapliga begrepp bör användas i de sammanhang där vårdvetenskap 

diskuteras (Dahlberg & Segesten, 2015).  

I den här studien kommer fokus att läggas på sjuksköterskan, patienten, vårdande och 

vårdmiljö. 

 

3.2 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs ofta som omvårdnad och sjuksköterskan är den 

som har ansvar för att de patienter som söker sjukvård får en god omvårdnad (Dahlberg 

& Segesten, 2015). Med sitt generella uppdrag inom vården har sjuksköterskan stora 

möjligheter att ombesörja att patienterna får en god vård och ett omhändertagande som 

utgår från en vetenskaplig grund. Sjuksköterskan har ett ansvar att bevaka så att all 

omvårdnad är evidensbaserad. Sjuksköterskan har även ett fortlöpande ansvar för 

patienternas välbefinnande, vare sig de befinner sig på sjukhus eller annan 

vårdinrättning (ibid.). 

Att förstå hur patientens hälsa, lidande och välbefinnande erfars av sjuksköterskan är, 

enligt Dahlberg och Segesten (2015), av stor vikt. En anledning till att  uppmärksamma 
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sjuksköterskornas perspektiv är att det kan vara svårt att ge patienterna en bra vård om 

sjuksköterskorna själva inte erfar vårdandet och vårdmiljön som positiv och värdefull. 

Det är av stor vikt att ha fokus på sjuksköterskans utsatthet och ohälsa. Båda dessa 

faktorer kan grunda sig i arbetssituationer som i sin tur kan innebära konsekvenser för 

vårdandets kvalitet. Det är då angeläget att noggrant undersöka och beskriva de 

perspektiv av vårdandet som ställer höga krav på sjuksköterskorna. De svåra 

upplevelser och de negativa känslor som kanske kan uppkomma i anknytning till 

vårdandet måste hanteras och bearbetas på ett sätt som gör att patienten ges en god vård. 

Grunden för den vårdande potentialen ligger i en sund vårdmiljö, där den som vårdar 

har det bra och vårdandet som utförs känns meningsfullt. Det handlar om att vårda 

vårdarna (ibid.). 

 

3.3 Patienten 
 

Den som utgör medelpunkten för vårdandets mål på ett vårdvetenskapligt plan är 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2015). Vårdvetenskapen fokuserar främst på den 

individ som har sviktande hälsa eller skada och som är i behov av professionell vård där 

avsikten är att återställa individens hälsa. Kasén (2015) beskriver att begreppet patient 

används inom vårdvetenskapen för att beteckna en person som vårdas och har relation 

till något eller någon, exempelvis att vara på sjukhus, mottagning eller klinik. 

Ursprungligen betyder begreppet patient "den som lider" och "den som uthärdar 

lidandet" (ibid.).  

Att ha ett patientperspektiv innebär att som vårdare uppmärksamma och ha en 

medvetenhet om patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2015). Livsvärlden, 

beskrivs av Dahlberg och Segesten, som världen så som den erfars. Den är unik för var 

och en men samtidigt så delas världen med andra. I livsvärlden inkluderas närstående 

och vårdarna eftersom dessa rör sig i patientens värld.   

I hälso- och sjukvården är kroppen en central medelpunkt där kroppen ses som ett 

biologiskt ting. Kroppen beskrivs av Dahlberg och Segesten som ett nav vilket 

livsvärlden rör sig kring. Med hjälp av livsvärlden som grund, kan kroppen ses som 

levd. Den levda kroppen är fylld med erfarenheter, minnen, upplevelser, känslor, tankar 

och det kroppsliga blir odelbart med det själsliga. Om en patient drabbas av en fysisk 

skada innebär det inte bara en skada av den biologiska kroppen, ett sådant lidande kan, 

på ett eller annat sätt, påverka hela existensen (ibid.).  
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3.4 Vårdande 
Vårdande inom vårdvetenskapen beskrivs i relation till begreppet patient och framställs 

som kärnan i vårdarbetet människor emellan (Söderlund, 2015). Vårdandet präglas av 

omsorg och respekt av patienten som unik individ, och en önskan om att lindra lidandet. 

Sett ur ett vårdarperspektiv ställs det krav på att vårdaren har förmåga att vara 

närvarande och ha en intuitiv känsla för situationen, men beskrivs även av Söderlund 

(2015) som att inneha mod och besitta kompetens. Vårdandet ur ett patientperspektiv 

präglas av upplevelser av trygghet, att bli sedd och tagen på allvar.  Det beskrivs som att 

'föra en kamp' tillsammans med närstående och vårdare för att lindra sitt egna eller 

närståendes lidande (ibid.). 

Ett vårdvetenskapligt vårdande utmärker sig av att den som vårdar har ett öppet och 

följsamt förhållningssätt till patienten (Dahlberg & Segesten, 2015). Med ett öppet och 

följsamt vårdande menas att vårdaren på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt 

bemöter varje individ. Det är däremot inte möjligt att vara helt förutsättningslös, då vi 

alltid har med oss vår förförståelse i någon form. Förförståelsen inverkar på hur vi 

uppfattar världen och tillsammans med våra erfarenheter styr hur vi uppfattar det vi ser, 

hör, säger och även det vi möter. Vår förförståelse skapar en inre guide som gör att 

kontakten med patienten blir meningsfull och givande men kan även leda vårdaren fel. 

Det är därför viktigt att alla som medverkar i det vårdvetenskapliga vårdandet 

framhåller öppenheten för patientens perspektiv. En sådan öppenhet ökar möjligheten 

att fånga det oförutsägbara eller det överraskande i patientens erfarenhet (ibid.). 

 

3.5 Vårdmiljö 
Att människan blir påverkad av den miljö som hon befinner sig i har sedan länge varit 

känt. När hon vistas i en främmande miljö påverkas hon genom alla sina sinnen men 

också genom känslorna som påverkas av andan och atmosfären i miljön (Ylikangas, 

2015). Begreppet miljö är vårdvetenskapligt sett fortfarande inte lika väl beskrivet som 

övriga begrepp inom området, men börjar bli en allt mer viktig del i de 

vårdvetenskapliga teorierna. Miljön uppfattas då som en komplex dimension där 

individen ses ur ett helhetsperspektiv i sin miljö. Omvårdnadens kontext utgörs av 

miljön, det är individen som existerar och befinner sig i miljöns medelpunkt. I miljön 

samverkar omgivningen, omvärlden, förhållanden, atmosfär och olika förhållanden med 
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varandra och i miljöns centrum står individen som huvudperson. Samverkan och 

samspelet mellan individen och miljön är ständig och konstant. I de vårdvetenskapliga 

teorierna ses miljön som växlande, den kan antingen främja hälsa eller ohälsa hos en 

individ. Reaktioner på miljön och dess olika dimensioner påverkar individens känslor 

och sinnesstämning och för att kunna reagera positivt måste individen ha en förmåga att 

anpassa sig (ibid.).  

Vidare beskriver Ylikangas (2015) miljön som fysisk, det vill säga allt som finns 

omkring en individ, och som kan ges en beskrivning utifrån hur det ser ut, t.ex. 

sjukvårdsutrustning, ljus, ljud. Miljöns utformning har betydelse för patientens 

tillfrisknande och utsikter att kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt efter ett 

trauma.  

Den psykosociala miljön beskrivs av samma författare som mångfacetterad och 

individen som mittpunkten med sina sinnen, känslor och samspel. Attityder, 

kommunikation, relationer och information har stor betydelse i den psykosociala miljön.  

Eftersom patienten är den som befinner sig i miljöns medelpunkt riktas 

sjukvårdstekniken och vårdarnas fokus mot patienten vid ett akut omhändertagande. 

Miljöns atmosfär innefattar trygghet, lugn och ro. Dessa egenskaper bärs av vårdarna. 

När vårdarna skapar en atmosfär, som av patienten upplevs som otrygg, blir det också 

patienten som kommer att bära på otryggheten i situationen. Även sjukvårdsutrustning 

är något som ger uttryck för säkerhet. Utrustning och apparatur som finns kring 

patienten skapar en trygghet och ett välbefinnande om patienten upplever att vårdarna 

har kunskap om och kan kontrollera utrustningen. 

De viktigaste och mest betydelsefulla delarna i vårdmiljön är, enligt Ylikangas, 

individerna som ska ses ur ett helhetsperspektiv. Patienten är huvudpersonen och 

medelpunkten med sina personliga behov. Vårdarna bör finnas nära patienten och kan 

med sina förutsättningar skapa en öppen och trygg atmosfär. Det som styr miljön är 

omvärlden genom lagar, regler, normer, förväntningar och kunskap. Omvärlden 

inverkar på patientens upplevelse av trygghet eller otrygghet. I omvärlden befinner sig 

vårdarna. Vårdarnas upplevelse av trygghet eller otrygghet påverkar patientens känsla 

av trygghet eller otrygghet inför den okända miljön. Förhållande mellan patient, vårdare 

och miljöns atmosfär är, enligt Ylikangas, väsentlig för hur patienten upplever miljön 

som vårdande.  
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4 Problemformulering  
Vid allt fler sjukhus larmas intensivvårdssjuksköterskor till akutmottagningen för att 

medverka vid traumalarm. Det kan vara en stor utmaning att samarbeta över gränserna 

med olika professioner. Att arbeta med traumapatienten i en relativ okänd miljö på ett 

akutrum kan upplevas som ett osäkerhetsmoment då intensivvårdssjuksköterskan till 

vardags inte arbetar i akutrummet. Detta ställer höga krav på 

intensivvårdssjuksköterskan som snabbt måste veta sin roll i teamet och ha full kontroll 

över sitt ansvarsområde. Litteraturgenomgången visar att intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att medverka vid traumalarm på akutmottagningen är ett sparsamt 

beforskat område samt att det föreligger en brist på fördjupad kunskap inom området. 

När traumapatienten anländer till akutrummet, som kan upplevas som en okänd och 

otrygg miljö, befinner sig den skadade i en utsatt situation och är utlämnad till 

vårdpersonalen. Upplever intensivvårdssjuksköterskorna sig otrygga och osäkra skulle 

detta kunna påverka omhändertagandet av traumapatienten. Vi anser därför att det är 

angeläget att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskor upplever att medverka i 

traumateam på akutmottagningen vid traumalarm.  

 

5 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

medverka i traumateam på akutmottagningen vid traumalarm. 

 

6 Metod  

6.1 Design 
För att kunna besvara studiens syfte där upplevelse ingår, har författarna genomfört en 

intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Kvalitativ 

forskning bedömdes som lämplig då vi avser att undersöka människors upplevelser av 

en specifik företeelse. Syftet med kvalitativ ansats är att få en fördjupad, detaljerad 

kunskap och förståelse för en viss företeelse genom att åstadkomma en tillförlitlig bild, 

teori eller modell av upplevelser i livsvärlden hos en individ (Kristensson, 2014). Den 
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induktiva ansatsen innebär en förutsättningslös analys av texter som grundas på 

individers upplevelser av ett fenomen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

6.2 Urval 

För att få informanter med olika erfarenheter av att medverka vid traumalarm samt olika 

bakgrund genomfördes ett strategiskt urval, vilket innebar att informanterna valdes med 

utgångspunkt från valda kriterier.  

Innan studien genomfördes kontaktades enhetschefen på intensivvårdsavdelning på ett 

sjukhus i södra Sverige för godkännande (bilaga A). Informationsbrev samt en förfrågan 

om att göra intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor skickades därefter till 

enhetschefen. Informationsbrevet innehåller information om studiens syfte, 

genomförande samt samtyckesblankett (bilaga B och C). Enhetschefen kontaktade 

därefter intensivvårdssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. De 

intensivvårdssjuksköterskor som tackade ja till att delta i studien fick därefter ett 

skriftligt informationsbrev samt en blankett om skriftligt samtycke och frivilligt 

deltagande. Vi intervjuade tio intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet av att 

medverka i ett interprofessionellt traumateam på akutmottagningen och som genomgått 

utbildning i ATSS eller TNCC. Åtta av informanterna var kvinnor och två var män, 

medelåldern var 47 år. Arbetslivserfarenheten på intensivvårdsavdelningen varierade 

mellan två till 25 år.  
 

6.3 Inklusionskriterier 
I inklusionskriterierna ingick att informanterna var legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning i intensivvård samt genomgången ATSS eller TNCC- utbildning. 

Informanterna ska dessutom ha varit yrkesverksamma inom intensivvårdsavdelning 

under minst två år och ha erfarenhet av att samarbeta i det interprofessionella 

traumateamet  på akutmottagning vid traumalarm.  

 

6.4 Datainsamlingsmetod 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer för att få förståelse för och 

kunskap om informanternas upplevelser. En semistrukturerad intervju innebär att alla 

informanter får samma frågor och att dessa är öppna, vilket ger informanterna möjlighet 
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att beskriva fritt utifrån deras upplevelser (Kristensson, 2014). Frågorna behöver dock 

inte ställas i samma ordning till alla informanter och det finns möjlighet för den som 

intervjuar att ställa individuella följdfrågor (ibid.). Intervjuerna spelades in i sin helhet 

och transkriberades ordagrant för att sedan analyseras. Samtliga intervjuer genomfördes 

i verksamhetens lokaler och informanterna var bortkopplade från verksamheten under 

tiden intervjun pågick. Intervjuerna varade mellan 10-27 minuter. Bägge författarna var 

närvarande under de tio intervjuerna där vi omväxlande var observatör och den som 

intervjuade. Intervjuerna inleddes med en muntlig information om studiens syfte och 

varje informant gavs möjlighet att ställa frågor. Till vår hjälp under intervjuerna 

använde vi oss av en intervjuguide som innehöll de frågor som intervjuerna grundar sig 

på ( bilaga D). I intervjuerna användes även följdfrågor som till exempel: - kan du 

berätta mer?; - hur tänkte du då?; - kan du vidareutveckla? 

 

6.5 Dataanalys  
Det är informanternas direkta uttalanden från intervjun som utgör det datamaterial som 

ska analyseras och förstås (Dalen, 2013). Det transkriberade textmaterialet från 

intervjuerna granskades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Inom 

vårdvetenskapen används kvalitativ innehållsanalys främst för att tolka olika slags 

texter och tolkningen kan ske på olika nivåer, vilket gör den användbar inom olika 

områden för forskning. Den induktiva ansatsen används främst vid analys av texter som 

grundas på berättelser om upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). I texter 

finns både ett manifest och ett latent budskap och oftast kombineras dessa (Kristensson, 

2014). I det transkriberade textmaterialet som låg till grund för analysen, fanns både en 

manifest och ett latent budskap. På den manifesta nivån låg fokus på att identifiera 

likheter och skillnader som är uppenbara i texten som uttrycktes i koder och 

subkategorier. I det latenta budskapet gjordes tolkningar av textens underliggande 

budskap, det som inte var explicit uttalat uttrycktes på en tolkande nivå i form av 

kategorier.  

Vi började med att transkribera intervjumaterialet, därefter lästes texten igenom flera 

gånger för att få en helhetsförståelse, detta gjordes var för sig. Efteråt reflekterade vi 

tillsammans över texternas innebörd. När vi kände oss förtrogna med materialet började 

vi tillsammans att plocka ut meningsbärande enheter som kopplades till studiens syfte. 

Detta gjordes i de två första intervjuerna. Resterande åtta intervjuer delades upp mellan 

oss och analyserades på samma sätt som de två första. Efteråt reflekterade vi över 
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meningsenheterna tillsammans. Därefter började vi tillsammans att kondensera de 

meningsbärande enheterna till koder, varje intervju för sig. Koderna färgmarkerades 

utifrån innehållet och de koder som hade liknande innehåll sammanförde vi till nio 

subkategorier. Efter den manifesta fasen övergick vi till den latenta med fokus på 

tolkning av subkategoriernas innehåll, vilket gav tre huvudkategorier. Exempel på hur 

meningsbärande enheter kodades, bildade subkategorier och kategorier åskådliggörs i 

Tabell 1. 

 
 

Tabell 1. Kodningsschema  
Meningsbärande enhet 
 

Kod Subkategori Kategori 

…sen är det ju de här med 
att sätta nål och ta prover 
och det är en ganska stor 
bit och det är inte så himla 
lätt att göra den biten på en 
riktig trauma patient... 
(Intensivvårdssjuksköterska 
1).  

Det är inte alltid lätt att 
sätta nål och ta prover.  
  
 

Att känna av teamets 
förväntningar 

Press 

...Men man blir ju aldrig 
van liksom i den miljön 
och den situationen... 
alltså det är ju ett annat 
rum...jag går ju ner  
ibland för att titta och för 
att uppdatera mig...för att 
det känns ju inte bra när 
man inte hittar grejerna... 
(Intensivvårdssjuksköterska 
8).  

Man blir aldrig van i 
miljön och situationen. 
 

Att arbeta i en okänd 
miljö 

Otrygghet 

...Att man tackar varandra 
för en bra insats det är 
väldigt bra med, för man 
skiljs åt  
och sen ses man inte... man 
ska ju samarbeta med folk 
som man inte ser så ofta 
och då är det bra att tacka 
varandra...  
jag tycker ofta det funkar 
bra... 
(Intensivvårdssjuksköterska 
9). 

Viktigt att tacka 
varandra i teamet 
innan man skiljs åt, bra 
känsla.  
  
 

Att tillhöra ett team Trygghet 
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6.6 Förförståelse 

Förförståelsen handlar om forskarens inre bild av den företeelse som ska studeras, den 

innefattar åsikter, uppfattningar, medvetna och omedvetna förutfattade meningar, men 

också teoretiska kunskaper om företeelsen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Genom hela forskningsprocessen kommer forskaren att bära med sig sin förförståelse 

och denna kommer att prägla analys och resultat (Dalen, 2013). Hur forskarens 

förförståelse inverkar på forskningsprocessen är betydelsefullt att medvetandegöra och 

redovisa för att kunna bedöma trovärdigheten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

För att medvetandegöra vår egna förförståelse valde vi att, innan datainsamlingen 

påbörjades, intervjua varandra om vår förförståelse inom området för studien. Exempel 

på fråga som ställdes till varandra var "kan du beskriva dina tankar kring 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser kring att medverka vid traumalarm på 

akutmottagningen?". Intervjuerna spelades in och avlyssnades innan intervjuguidens 

utformning för att medvetandegöra vår egna förförståelse. Detta underlättade i vår 

strävan att undvika styrande intervjufrågor när vi formulerade intervjuguiden (bilaga D) 

till studiens datainsamling. För att inte författarnas förförståelse skulle styra frågorna 

ställdes öppna frågor som gav intensivvårdssjuksköterskorna möjlighet att berätta fritt 

och med egna ord om sina upplevelser och känslor kring att medverka i traumalarm på 

akutmottagningen.  

 

6.7 Forskningsetiska överväganden 
All forskning som kräver studier på människor ska präglas av ett etiskt förhållningssätt 

(Kristensson, 2014). Forskningsetiska överväganden handlar om att ta ansvar för 

individerna som ingår i studien och behandla dem med respekt, vilket innefattar att 

handha den information som lämnas ut vid intervjuerna på ett vördnadsfullt sätt och att 

se till att värna om informanternas välbefinnande. Insamlad data behandlas 

konfidentiellt genom att intervjuerna  avidentifieras och förvaras på sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tillgång till materialet (ibid.).  

Forskningsetik innebär också att man ska värna om individens autonomi och integritet 

(Olsson & Sörensen, 2011). För att sammanfatta de mest väsentliga och övergripande 

aspekterna av forskningsetiska frågor använder vi oss av fyra centrala principer: 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada principen samt rättviseprincipen 
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(Kristensson, 2014). Autonomiprincipen innebär att deltagandet i en studie sker på 

frivillig basis och att deltagaren när som helst kan avsluta utan att motivera varför. 

Nyttoprincipen syftar till att den beräknade nyttan med forskningen som utförs alltid ska 

överväga riskerna för skada eller obehag. Undersökningen ska alltså vara motiverad och 

noga övervägd. Inte-skada principen syftar till att studien ska utföras på ett sådant sätt 

att risken för skada minimeras. Det innebär till exempel att följa den lagstiftning som 

gäller sekretess och datahantering. Det innebär också att ta hänsyn till anonymitet, 

konfidentialitet och att skydda deltagarnas integritet. Rättviseprincipen innebär att 

deltagarna medverkar i studien på lika villkor och att de behandlas rättvist (ibid.). 

I studien har vi tillämpat dessa principer genom att informanterna delgavs skriftlig 

information om konfidentialitet, frivillighet samt information om studiens syfte, metod 

och upplägg (bilaga B). Intensivvårdssjuksköterskorna som rekryterades till studien 

blev tillfrågade av enhetschefen på IVA, de som var intresserade kontaktade därefter 

författarna via mail eller telefon. Beslutet om deltagande i studien var helt frivilligt och 

medgivande lämnades först efter att deltagarna fått all information om studien (bilaga 

C). Deltagarna gavs även möjlighet att ta kontakt med författarna telefonledes vid 

frågor. Vi avidentifierade allt material för att förhindra att känsliga uppgifter spreds till 

obehöriga. Allt material hölls inlåst. 

Uppsatser som genomförs inom ramen av högskoleutbildningen på avancerad nivå 

behöver inte genomgå en etisk prövning (Kristensson, 2014). Författarna till studien 

gjorde dock en egengranskning via Etikkommittén sydost (2016). Enligt denna 

egengranskning behövdes ingen etisk prövning för den aktuella studien (bilaga E).  

 

7 Resultat 
I studiens resultat framkom tre huvudkategorier som förklarar hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att medverka i traumateam på akutmottagningen 

vid traumalarm. Kategorierna som framkom var Press, Otrygghet och Trygghet med 

tillhörande subkategorier. I översikten nedan presenteras kategorierna med respektive 

subkategorier först i en tabell (tabell 2) och därefter i löpande text där subkategorierna 

illustreras med citat från datainsamlingen.  
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Tabell 2.  Översikt av analysresultat 
7.1 Press 
 

7.2 Otrygghet 7.3 Trygghet 

7.1.1 Den spänningsfyllda 
väntan 
 

7.2.1 Ovanan att medverka vid 
traumalarm 

7.3.1 Att tillhöra ett team 

7.1.2 Att känna av teamets 
förväntningar 
 

7.2.2 Att arbeta i en okänd miljö 7.3.2 Att ha en tydlig ledare 

7.1.3 Att bli tilldelad dubbla 
roller 

7.2.3 Att känna obehag inför 
barntrauma 
 

7.3.3 Vikten av att kommunicera 
 

 

7.1 Press  
Tiden från att larmet gått tills patienten ankommit till sjukhusets akutmottagning 

upplevdes av intensivvårdssjuksköterskorna som en spänningsfylld väntan. De gav 

uttryck för att de, under denna väntan, kände sig pressade av vetskapen om sitt ansvar 

att snabbt kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. Kraven som 

intensivvårdssjuksköterskorna ställde på sig själva samt de upplevda förväntningarna 

från kollegorna i teamet ökade upplevelsen av press. De upplevde även förväntningar på 

att överta anestesisjuksköterskans uppgifter när den personen var upptagen med annat. 

Detta kunde upplevas som att inte räcka till och en oro över att misslyckas. Den 

upplevda pressen berörde i huvudsak tre områden som sammanfattades i 

subkategorierna Den spänningsfyllda väntan,  Att känna av teamets förväntningar och  

Att bli tilldelad dubbla roller. 

 

7.1.1 Den spänningsfyllda väntan 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde tiden från att de fått larmet till att patienten 

ankom som spänningsfylld. De beskrev en känsla av adrenalinpåslag samt att de blev 

fokuserade inför vad som skulle hända. "… Man blir väldigt skärpt och fokuserad..." 

(Intensivvårdssjuksköterska 4). De kände sig laddade och många 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det kändes roligt och spännande. 

"… Adrenalinpåslag det får man ju alltid...man vet ju inte riktigt vad som väntar där 

nere...men alltså det är ju spännande att gå i väg på det..." (Intensivvårdssjuksköterska 

2). 

 Det fanns även inslag av upplevd stress inför den kommande uppgiften och detta hade 

många gånger att göra med hur vana de var i sin roll som intensivvårdssjuksköterska. 

Flertalet beskrev denna stress som positiv och att den hjälpte dem att fokusera och 

förbereda sig mentalt.  
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"...Stressen kan ju vara positiv och den ska man nog ha med sig tycker jag...då jobbar 

väl folk och försöker göra det bästa, snabbt och säkert..." (Intensivvårdssjuksköterska 

5). 

 

7.1.2  Att känna av teamets förväntningar  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev sin primära uppgift som att monitorera patienten, 

sätta infarter och ta prover. När de kom ned till akutrummet upplevde de förväntningar 

från teamet att de skulle utföra sin uppgift på ett snabbt och smidigt sätt. När detta inte 

lyckades kände de sig stressade och en upplevelse av frustration infann sig.  

"...Det är ju när man inte får dit nålar och sånt.. ..det känns ju aldrig bra... ..dom är 

precis iskalla och har inget blodtryck och kanske utblödda... Det är inte lätt.. ..och då 

känner jag att jag inte klarar min uppgift liksom..." (Intensivvårdssjuksköterska 7). 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att när de misslyckades med sin uppgift uppkom 

känslor av oro över att stoppa upp arbetsflödet i traumateamet. De beskrev tiden inne på 

akutrummet som betydelsefull, där allt ska gå snabbt och de gav uttryck för att de inte 

ville vara den som orsakade avbrott i flödet. Det fanns ett starkt inslag av att känna sig 

stressad över att vara den som teamet väntade på.  

"...det var väldigt stressande... ...och just att någon står och väntar på en och inte 

kommer någon vart..." (Intensivvårdssjuksköterska 9). 

 

7.1.3 Att bli tilldelad dubbla roller 

När anestesisjuksköterskan saknades i traumateamet upplevdes en oro och en känsla av 

press då intensivvårdssjuksköterskorna kunde uppleva att det var deras ansvar att ta sig 

an även denna uppgift.   

"Just när man ska ha narkosrollen och IVA-rollen... .. då blir det inte bra. Vi kan inte 

dela på oss... Men vi är ju ändå den som är först att steppa upp och ta den rollen då. Då 

blir man stressad.." (Intensivvårdssjuksköterska 1). 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att då IVA och anestesi har ett nära samarbete 

ter det sig naturligt att ta den platsen. Det fanns dock ett starkt inslag av att känna 

lättnad över att anestesisjuksköterskan fanns på plats och kunde ta ansvaret för att hjälpa 

patienten med andningen, vilket innebar att intensivvårdssjuksköterskan kunde 

koncentrera sig enbart på sin egen uppgift.  
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"Så har man ju narkossköterskan med som sköter andningsbiten liksom... ….det är ju 

skönt... den biten kan man ju släppa då.." (Intensivvårdssjuksköterska 3). 
 

7.2 Otrygghet 
När intensivvårdssjuksköterskorna blir kallade till akutmottagningen för att medverka 

vid ett traumalarm blir de kallade till att arbeta i en miljö som de inte är vana vid. De 

går ifrån sin trygga miljö på intensivvårdsavdelningen till ett akutrum på 

akutmottagningen där de inte vet var alla saker finns och arbetar med kollegor de inte 

alltid känner. Detta upplevdes av många intensivvårdssjuksköterskor som otryggt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde även att frekvensen på traumalarmen minskat 

med åren och det fanns inslag av en viss frustration över detta då det skapade en känsla 

av otrygghet och en ovana vid att medverka vid traumalarm. Att vara med på ett 

traumalarm där det var barn inblandade var enligt intensivvårdssjuksköterskorna något 

som upplevdes väldigt obehagligt. Upplevelsen av otrygghet berörde i huvudsak tre 

områden som kunde sammanfattas i subkategorierna Ovanan att medverka vid 

traumalarm, Att arbeta i en okänd miljö och Att känna obehag inför barntrauma. 

 

7.2.1 Ovanan att medverka vid traumalarm 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att frekvensen på traumalarmen hade minskat 

med åren och det gjorde att det kunde gå lång tid mellan varje tillfälle. Detta kunde 

ibland upplevas frustrerande då det resulterade i att intensivvårdssjuksköterskorna 

kände sig mer osäkra och otrygga med att medverka vid traumalarm.  

"...För det är ju alltid så med allt man gör för sällan...då blir det alltid lite 

svårare..."(Intensivvårdssjuksköterska 3). 

"...Om man fick gå på traumalarm varje vecka eller så...så skulle man känna sig både 

säkrare och tryggare där nere...nu kan det ju gå månader..." 

(Intensivvårdssjuksköterska 8).  

Det fanns även inslag av upplevd otrygghet till följd av ovisshet kring vad det var som 

väntade eller vad de kommer att mötas av på akutmottagningen, när larmet hade gått. 

Denna känsla av otrygghet förstärktes av ovanan att gå på traumalarm.  

 

 

 

 



  
 

17 

7.2.2 Att arbeta i en okänd miljö 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde många gånger att de inte kände sig trygga med 

att arbeta i en okänd miljö. De upplevde ibland att det var svårt att hitta på akutrummet 

och att det inte kändes bra. 

"...Då är man ju lite obekväm...att man inte riktigt hittar allting...jag arbetar ju inte i 

min arbetsmiljö..." (Intensivvårdssjuksköterska 3). 

Det fanns även ett inslag av rädsla för att inte snabbt hitta de saker de behövde eller den 

utrustning som skulle användas. Det kunde då bli rörigt på akutrummet och ljudnivån 

blev högre. Detta beskrevs som en dålig arbetsmiljö och en känsla av otrygghet. Det 

fanns även ett starkt inslag av att intensivvårdssjuksköterskorna kände sig stressade när 

en sådan situation uppstod då de inte visste var sakerna fanns och behövde dem snabbt.  

Att inte känna alla kollegor som ingick i teamet eller att inte veta vilka alla var kunde 

också upplevas otryggt. 

"… Det svåra är ju...det är ju alltid olika konstellationer...varje gång man går på 

traumalarm så är det olika folk..." (Intensivvårdssjuksköterska 4). 

 

7.2.3 Att känna obehag inför barntrauma 

Att medverka vid traumalarm då det var barn inblandade var något som 

intensivvårdssjuksköterskorna beskrev som mycket obehagligt. De förklarade att de 

kände sig mer stressade och otrygga när de visste att det var ett barn som var skadat. 

"...När vi fick reda på att det var ett spädbarn...då blev jag jätte...nä med gud vad ska 

jag göra!..." (intensivvårdssjuksköterska 4).  

Det kunde också upplevas svårt rent tekniskt när det gällde barn, att få in en infart och ta 

prover kunde ibland vara en utmaning. Intensivvårdssjuksköterskorna betonade vikten 

av att behålla lugnet och göra det man ska trots obehagskänslan och otryggheten i 

samband med den akuta vården av barn som utsatts för trauma. 

"...Obehagligt är det ju alltid när det är barn inblandade...sen måste man ju ändå jobba 

på...men det är ju inget man önskar gå ner på..." (Intensivvårdssjuksköterska 5).  

 

7.3 Trygghet 
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev samarbetet i teamet som en viktig del i att känna 

trygghet. Samarbetet kunde innebära att alla visste vad de skulle göra men att samtidigt 

vara flexibel och att hjälpas åt i traumateamet. Men för att teamarbetet skulle flyta på 

var det viktigt med en tydlig ledare. Vidare upplevde intensivvårdssjuksköterskorna en 
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trygghet med en teamledare som var strukturerad, klar och tydlig. Att ledaren hade en 

tydlig ledarroll och överblick över situationen gav en känsla av lugn och att 

intensivvårdssjuksköterskorna även kunde planera nästa steg i omhändertagandet av 

traumapatienten. För att kunna känna trygghet innebar det även att det var viktigt med 

tydlig och klar kommunikation. Det handlade dels om att kommunicera tydligt med 

varandra i teamet men också att intensivvårdssjuksköterskorna vågade säga till när de 

uppmärksammade något som var avvikande hos patienten. Den upplevda tryggheten 

berörde tre områden som sammanfattades i subkategorierna Att tillhöra ett team, Att ha 

en tydlig ledare och Vikten av att kommunicera. 

 

7.3.1 Att tillhöra ett team  

När intensivvårdssjuksköterskorna anslöt till teamet på akutmottagningen upplevdes en  

trygghet när det inte saknades någon profession i teamet och när samarbetet fungerade 

bra och allt flöt på. Anestesipersonalen var den grupp som 

intensivvårdssjuksköterskorna sedan tidigare hade ett nära samarbete med, vilket 

underlättade samarbetet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att om de stötte på 

problem i sina egna specifika uppgifter så var det lättast att be anestesipersonalen om 

hjälp och det kunde upplevas som en trygghet. "...sen har vi ju ett ganska tight 

samarbete med just narkos... Oftast blir det ju narkosläkaren som ställer sig vid huvudet 

och då blir narkossköterskan över.. och då blir dom himla bra för att kunna hjälpa att 

sätta nålar..." (Intensivvårdssjuksköterska 1). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna förklarade att det var en trygghet att alla hade sin uppgift 

att sköta i traumateamet, vilket medförde att teamarbetet flöt på snabbt och effektivt. 

Vidare betonade de vikten att vara flexibel och att kunna hjälpa varandra i teamet, även 

om alla har sina specifika uppgifter att sköta. Intensivvårdssjuksköterskorna lyfte även 

betydelsen av ödmjukhet inför varandra i teamet, att visa respekt och ha förståelse för 

teamkollegornas olika uppgifter. "...att man har respekt för varandras arbete.. Vi har 

olika uppgifter och man tar hänsyn till varandra... det tror jag är viktigt.." 

(Intensivvårdssjuksköterska 3). 

 

De beskrevs som viktigt att släppa fram varandra för att alla ska få plats och kunna 

utföra sina uppgifter och för att samarbetet i teamet ska fungera. Att kunna ta sin plats i 
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teamet upplevdes som svårare för de som kände sig mindre rutinerade i rollen som 

intensivvårdssjuksköterska, men med erfarenhet upplevdes det inte lika svårt. "Det jag 

tyckte var svårt i början var att jag måste ta plats... Jag måste komma åt en arm för jag 

måste sätta en infart så nu får du flytta på dig.... ...Det var svårt tyckte jag..." 

(Intensivvårdssjuksköterska 4). 

 

7.3.2 Att ha en tydlig ledare 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att en ledare som är klar och tydlig skapar 

trygghet och lugn i teamet. De upplevde att en tydlig ledare skapade förutsättningar för 

att intensivvårdssjuksköterskorna skulle kunna planera och förbereda vad som skulle 

göras.  

"..mycket är ju beroende av teamledaren då hur tydlig han eller hon är tycker jag... då 

vet man och då kan man ju börja tänka så att men då kanske det blir aktuellt med 

blodtransfusion då kanske jag ska sätta en infart till..." (Intensivvårdssjuksköterska 4)  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att en tydlig ledare strukturerar upp arbetet, 

prioriterar och kan fortfarande behålla lugnet trots svårt skadad patient, det ger 

förutsättningar att teamet kan fokusera på sina specifika uppgifter.  

"...teamledare som strukturerade upp allting...trots skadorna så var de så himla lugnt 

och sansat ingen som va... alla var lugna och gjorde sitt..." (Intensivvårdssjuksköterska 

9) 

 

7.3.3 Vikten av att kommunicera 

Kommunikationen beskrevs som ett viktigt verktyg för att hela teamet ska fungera. 

Intensivvårdssjuksköterskorna förklarade att kommunikationen skulle vara tydlig och 

klar för förebygga missförstånd avseende ordinationer och för att skapa klarhet i vem 

som skulle utföra uppgiften. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var viktigt 

att tala klart och tydligt när uppgiften var utförd eller om det var problem med att utföra 

den så alla hade vetskapen om det. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev också att 

röstläget var viktigt, högljudda röster ansågs inte som tydlig och lugn kommunikation. 

Även den dolda kommunikationen beskrevs som viktig och att det kunde räcka med 

ögonkontakt för att få bekräftelse på att intensivvårdssjuksköterskan förstått kollegan i 

teamet.  
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"Kommunikation är i en sådan situation, A och O... Ibland behöver man inte 

kommunicera så mycket då det räcker med ögonkontakt att man fått bekräftelse på att 

man förstått och att den andre förstått vad jag menar..." (Intensivvårdssjuksköterska 7).  

Ur intensivvårdssjuksköterskorna berättelser framkom att det ibland krävdes mod i 

kommunikationen till teamet. Det fanns starka inslag av de upplevde svårigheter att 

påkalla teamets uppmärksamhet när de upptäckte något avvikande som klart och tydligt 

måste kommuniceras till teamet. "...att man ser något avvikande som håller på att 

hända så måste man ha så mycket civilkurage att man räcker upp handen och säger 

'stopp'.. ..nu vill jag att de andra lyssnar på mig..." (Intensivvårdssjuksköterska 7).  

 

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design. Den kvalitativa 

innehållsanalysen används främst inom vårdvetenskapen för att analysera texter som 

baseras på människors berättelser om en viss företeelse (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). Syftet med den kvalitativa insamlingsmetoden är att få förståelse för 

olika upplevelser i informantens värld (Dalen, 2013., Olsson & Sörensson, 2011). 

Fenomenet som studerades är sparsamt beforskat och med den valda metoden gav det 

författarna möjlighet att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 

medverka vid traumalarm på akutmottagningen. Den kvalitativa innehållsanalysen har 

beskrivits som en bra metod för den oerfarne forskaren eftersom det finns ett 

strukturerat arbetssätt och metoden tillåter att röra sig mellan latent och manifest nivå 

(Kristensson, 2014).  

I samband med bedömning och beskrivningar av en kvalitativ studies trovärdighet och 

kvalitet används trovärdighetsbegreppet, vilket inkluderar studiens tillförlitlighet, 

överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012, 

Kristensson, 2014). 

Tillförlitligheten handlar om sanningshalten i studiens resultat och hur väl forskarens 

tolkningar återspeglar datamaterialet (Kristensson, 2014). Ett sätt att öka 

tillförlitligheten är att sträva efter ett strategiskt urval. Det betyder att en medvetenhet 

finns i att rekrytera informanter som kan tänkas ge olika perspektiv på det som ska 
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studeras (ibid.). Till denna studie rekryterades tio intensivvårdssjuksköterskor från ett 

medelstort sjukhus i södra Sverige. Rekryteringen av intensivvårdssjuksköterskorna 

gjordes av enhetschefen och de som var intresserade  kontaktades oss personligen via 

mail eller telefon. Genom detta förfaringssätt fick intensivvårdssjuksköterskorna 

möjligheter till betänketid innan de bestämde sig för om de ville delta och de behövde 

inte säga nej till någon. En annan aspekt var att intensivvårdssjuksköterskorna inte 

behövde meddela enhetschefen om de valde att delta eller inte, vilket kan ha haft 

betydelse med tanke på deras beroendeställning till sin enhetschef. Om studien 

genomförts på fler än ett sjukhus kunde möjligen fler aspekter ha fångats avseende hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att medverka vid traumalarm. Den snäva 

tidsramen för denna studie och de långa avstånden mellan olika sjukhus medförde dock 

att det inte var möjligt att genomföra studien på flera sjukhus. Det kan ses som en fördel 

att genomföra studien på ett enda sjukhus eftersom intensivvårdssjuksköterskorna utgår 

från samma kriterier och larmfrekvensen är densamma vilket kan skilja sig från sjukhus 

till sjukhus. Studiens deltagare hade en arbetslivserfarenhet, som 

intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelning mellan två till 25 år, vilket bidrog 

till en mångfald avseende fenomenet som studerades. I begreppet tillförlitlighet ska 

även datamaterialet diskuteras. De intervjuer som gjordes hade en variation mellan 10 

till 27 minuter. Författarna upplevde de inspelade och transkriberade intervjuerna som 

innehållsrika med såväl djup som mångfald, vilket ledde till bedömningen att materialet 

från tio intervjuer var tillräckligt för att besvara studiens syfte. För att stärka 

tillförlitligheten ytterligare ska analys- och tolkningsprocessen vara väl beskriven för 

läsaren (Kristensson, 2014). Författarna till studien har strävat efter att så tydligt som 

möjligt beskriva analysprocessens gång och för att tydliggöra analysen har tabell 

använts (Tabell 1). Ytterligare ett sätt att stärka tillförlitligheten är genom triangulering. 

Det innebär att två eller flera personer tillsammans analyserar och tolkar resultatet för 

att minska risken för att prägla resultatet med en persons förförståelse (ibid.). 

Författarna har under forskningsprocessen strävat efter att ha en medvetenhet i 

förförståelsen kring studiens ämne. För att lyfta upp vår förförståelse till ytan har vi 

tillsammans reflekterat och diskuterat över den. Tillsammans har författarna analyserat 

och tolkat datamaterialet, för att vår förförståelse inte ska prägla resultatet. Författarnas 

analysarbete har präglats av reflektioner och diskussioner kring tolkningarna av koder 

och kategorier.  
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Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan vara användbart till andra 

grupper eller situationer (Polit & Beck, 2016). Författaren till studien kan ge förslag 

men det är upp till läsaren att avgöra om det är rimligt att resultatet är överförbart till 

annat sammanhang (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Denna studies resultat 

bygger på data från intervjuer endast från tio intensivvårdssjuksköterskor som alla 

arbetar på samma sjukhus. Trots studiens begränsade omfattning skulle resultatet kunna 

vara överförbart till liknande sammanhang och med interprofessionella traumateam. För 

att undersöka resultatets överförbarhet behövs dock ytterligare forskning.  

Giltighet innebär det insamlade materialets och resultatets varaktighet över tid 

(Kristensson, 2014). Ett resultat anses vara giltigt om det som lyfts fram är 

representativt eller typiskt för det som avsetts att beskrivas (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2012). Materialet till studien samlades in under våren 2017 och för att stärka 

giltigheten i studien använde författarna sig av en intervjuguide. Intervjuguiden bestod 

av sex öppna frågor samt följdfrågor (Bilaga D). Intervjuguiden hjälpte författarna att 

fokusera på det fenomen som undersöktes och medförde även att samtliga 

intervjudeltagare fick öppna frågor kring samma tema.   

Verifierbarhet syftar till i hur stor grad resultatet finns representerat i materialet som 

samlats in och även i vilken omfattning de tolkningar som gjorts och resultat kan 

verifieras (Kristensson, 2014). Det innebär att visa för läsaren att de tolkningar som 

gjorts är baserade på ett varaktigt insamlat datamaterial (ibid.). Författarna 

transkriberade därför alla intervjuer i sin helhet och handledaren hade möjlighet att ta 

del av materialet och därmed skapa sig en egen uppfattning. I resultatavsnittet har 

direkta citat från intervjuerna återgetts för att illustrera resultatets olika delar och 

därmed ge läsaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om resultatets verifierbarhet.  

 

 8.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visade att intensivvårdssjuksköterskor upplevde press och otrygghet 

men även trygghet i samband med medverkan i traumateam på akutmottagningen vid 

traumalarm. Ett viktigt resultat var att intensivvårdssjuksköterskorna kände av teamets 

förväntningar på att de skulle utföra uppgifterna snabbt och problemfritt, men det 

handlade även om deras egna krav på sig själva. Det var tydligt att de kände sig 

misslyckade och upplevde att flödet i teamarbetet bromsades upp när de stötte på 

svårigheter med att utföra sina uppgifter. Liknande företeelser har beskrivits av 
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Sandström med kollegor (2016) som undersökte intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda traumapatienter. Resultatet visade att 

intensivvårdssjuksköterskorna kände sig kompetenta och säkra på sin uppgift när de 

vårdade traumapatienter på IVA men att de kände sig osäkra och stressade när de 

förflyttade sig till en okänd miljö på akutmottagningen (ibid.), vilket även framkom i 

den här studien där intensivvårdssjuksköterskorna beskrev känslor av otrygghet då de 

inte arbetade i sin vanliga miljö på IVA. Intensivvårdssjuksköterskorna i den här studien 

förklarade att frekvensen på traumalarmen hade minskat och de medverkade allt mer 

sällan på traumalarm. De upplevde att den minskade larmfrekvensen skapade osäkerhet 

i situationen och otrygghet i att arbeta i akutrummet. Dahlberg och Segesten (2015) 

menar det har betydelse att belysa hur vårdandet ser ut för vårdarna i olika situationer. I 

en studie av Wiman med kollegor (2007) beskrev traumapatienter en djupare mening av 

delaktighet i sin situation, de beskrev att det handlade om att sjuksköterskan visade 

empati och att de kunde känna att de engagerade sig i deras situation. I en liknande 

studie av O'Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) beskrev traumapatienterna en 

känsla av ensamhet trots teammedlemmarnas närvaro i akutrummet. Traumapatienter 

beskrev i en annan studie av Wiman och Wikblad (2004) en upplevelse av plötslig 

förlorad kontroll i den egna situationen och en beroendeställning till vårdpersonalen vid 

en akutsituation. Samma författare belyser vikten att sjuksköterskan är känslig och 

lyhörd för att kunna uppmärksamma patientens behov (ibid.). Sett ur ett 

vårdarperspektiv, beskriver Söderlund (2015), ställs det framförallt krav på att vårdaren 

är närvarande och har en intuitiv känsla för situationen som patienten befinner sig i. 

Dahlberg och Segesten (2015) menar att det kan vara svårt för vårdarna att ge vård av 

god kvalitet om de inte själva upplever vårdmiljön eller vårdandet som positivt. I denna 

studie har vi fokuserat på intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av att delta i 

traumateam på akutmottagningen och resultatet visade att de kunde uppleva otrygghet 

och osäkerhet både i miljön och situationen. Ylikangas (2015) beskriver att miljön 

utgörs av vårdandets kontext där patienten är det centrala. Människan påverkas av den 

miljö som hon befinner sig i, hon reagerar med sina sinnen och känslor som både 

påverkas av atmosfären och stämningen som finns i miljön. De upplevelser som väcks 

hos vårdarna är betydelsefulla för hur patienten kommer att uppleva om miljön är 

vårdande. De upplevelser av otrygghet och press som intensivvårdssjuksköterskorna 

beskrev i denna studie kan då enligt Ylikangas (2015) medföra konsekvenser för hur 

patienten upplever vårdandet.  
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Resultatet visade också att trots upplevelser av press och otrygghet i många situationer 

kunde intensivvårdssjuksköterskorna även känna trygghet. En av de faktorer som 

skapade trygghet var ett tydligt ledarskap av traumateamet. När det fanns en teamledare 

som var tydlig och arbetade tillsammans med teamet på ett strukturerat sätt infann sig 

ett lugn i akutrummet och de kände sig bekväma i sitt arbete och visste vad de skulle 

göra. En ny studie av Ford, Menchine, Arora, Inaba, Yersin och Burner (2016) 

undersökte olika faktorer som påverkade teamledarskapet i traumateam. 

Teammedlemmarna beskrev att det var viktigt för teamet att ha en tydlig ledare som tar 

till sig sin ledarroll. I de situationer där teamledaren inte gav sig till känna upplevde 

teammedlemmarna att ordningen fallerade och det uppstod förvirring i teamet (ibid.), 

vilket intensivvårdssjuksköterskorna beskriver i den här studien också. Ford med 

kollegor (2016) beskrev även att när det var en traumapatient som var allvarligt skadad 

upplevde teammedlemmarna det extra viktigt med en stark och tydlig ledare. Var 

patienten däremot stabil så upplevde de att ledarskapet inte behövde vara lika strikt som 

vid en allvarligt skadad patient och att de då kunde samarbeta på ett annat plan och fatta 

gemensamma beslut kring patienten (ibid.). Detta motsäger dock vad som framkommit i 

den här studiens resultat där intensivvårdssjuksköterskorna alltid eftersträvade ett tydligt 

och klart ledarskap. Ett tydligt och klart ledarskap, berättade 

intensivvårdssjuksköterskorna, skapade en lugn och trygg atmosfär på akutrummet och 

fokus kunde riktas mot patienten. Ylikangas (2015) menar att det är den skadade 

patienten som befinner sig i miljöns medelpunkt vid ett akut omhändertagande. Miljöns 

atmosfär innefattar lugn, ro och trygghet och dessa skapas av vårdarna. När vårdarna 

skapar en trygg atmosfär så kommer också patienten att känna trygghet. Det är 

förhållandet mellan patient, vårdare och miljöns atmosfär som är viktigt för hur 

patienten upplever miljön som vårdande (ibid.). I ett traumateam förväntas en prestation 

utöver det vanliga, menar Carlström, Kvarnström och Sandberg (2015). Det är då viktigt 

med en väl fungerande teamledare som leder teamet på ett strukturerat sätt. Det är 

angeläget med positivt arbetsklimat eftersom teammedlemmarna då kan prestera bra och 

även må väl, och det i sin tur mynnar ut i en bra kvalitet på vården. (ibid.).  

Boström med kollegor (2011) kom fram till ett liknande resultat i sin studie där man 

undersökt intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som utsatts för 

trauma. Där upplevde intensivvårdssjuksköterskorna det som positivt att arbeta efter ett 

strukturerat arbetssätt som de kände sig vana vid och det inbringade trygghet hos dem. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde också att ett strukturerat arbetssätt gjorde så att 
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de kände sig säkra på vad de skulle göra (ibid.). Detta bekräftades även av 

intensivvårdssjuksköterskorna i vår studie där de framhåller att ett strukturerat arbetssätt 

är en av de viktigaste delarna i ett teamarbete. Genom ett strukturerat arbetssätt kände 

de sig säkra på vad de skulle göra och alla i teamet höll sig till sin uppgift samtidigt som 

de beskriver att de även samarbetade med sina kollegor och hjälptes åt när det 

behövdes. Samarbetet upplevdes också som en viktig och positiv del i teamarbetet och 

gav intensivvårdssjuksköterskorna en känsla av trygghet i situationen. Resultatet visade 

även att erfarenhet av yrket kunde inbringa en trygghet hos 

intensivvårdssjuksköterskorna. Detta visade sig särskilt tydligt när det gällde att våga ta 

plats i teamet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det var svårare att ta sin plats i 

teamet när de var nya och mer osäkra i sin roll. Alzgohul (2014), som undersökte 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med traumapatienter på IVA och 

akutmottagning, beskrev liknande upplevelser i sitt resultat där 

intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att erfarenhet gav dem trygghet i vårdandet och 

även i sin roll som intensivvårdssjuksköterska. Dahlberg och Segesten (2015) beskriver 

att när vårdarna befinner sig i situationer där de upplever en otrygghet och 

otillräcklighet kan negativa känslor uppstå i vårdandet, som i sin tur kan påverka 

vårdandet av patienten. När trygghet däremot uppnås kan vårdarna helt lägga fokus på 

patienten (ibid.). I vår studie beskrev intensivvårdssjuksköterskorna att trots press och 

tuffa utmaningar så var målet alltid att ge god vård till patienten.  

 

  

9 Slutsats och kliniska implikationer 

Studiens resultat bidrar med kunskap om intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 

att medverka i traumateam på akutmottagningen. Kunskaper kring deras erfarenhet kan 

bidra till förändringar i verksamheten. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev känslor av 

otrygghet i miljön på akutrummet och upplevda känslor av press, både från 

teammedlemmarna och från sig själva. De kunde även uppleva press och att det ställdes 

stora krav på dem, då de blev tilldelade dubbla roller i teamet. Tidigare forskning har 

visat att teammedlemmarnas känslor kan avspeglas till patienten och påverkar därför 

patientens upplevelser av vårdandet. Införandet av rutiner som innebär att 

intensivvårdssjuksköterskorna regelbundet uppdaterar sig i miljön på akutrummet, övar 
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på traumaomhändertagandet samt övar på kommunikation och samarbete skulle kunna 

bidra till ökad trygghet.  

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att ett tydligt och strukturerat ledarskap ledde 

till en trygg atmosfär i akutrummet och en trygghet för teammedlemmarna. Detta visar 

på hur betydelsefull traumaledaren är för teamet. Ute i verksamheten kan tydliga 

riktlinjer kring ledarskap, samt regelbundna övningar där alla får möjlighet att öva på 

sina roller, bidra till ökad trygghet för teammedlemmarna. Regelbundna återkopplingar 

efter varje traumaomhändertagande, avseende teamarbetet och ledarskapet kan 

möjliggöra utveckling för traumateamet.  

Studiens resultat pekar på ett behov av ett välfungerande teamarbete. Genom 

ovanstående åtgärder kan intensivvårdssjuksköterskornas arbetssituation i samband med 

traumalarm förändras så att deras upplevelse av press och otrygghet minskas. Detta kan 

i förlängningen förbättra kvalitén i vården av traumapatienten på akutrummet eftersom 

en trygg atmosfär skapas av vårdarna och fokus kan då läggas helt på patienten.  

 

10 Förslag till vidare forskning 

Denna studie fokuserar på intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att delta i 

traumateam på ett medelstort sjukhus. För att få en fördjupad kunskap inom området 

hur intensivvårdssjuksköterskor upplever deltagandet i traumateam behövs ytterligare 

kvalitativ forskning inom området. I strävan efter att förbättra vårdkvalitén i 

traumaomhändertagandet behövs dessutom forskning som utgår från ett 

patientperspektiv och som därmed kan bidra med kunskap om traumapatienters 

upplevelser av omhändertagandet på akutrummet.  
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Bilaga A  
	
	

 
 
 
Till dig som är enhetschef - förfrågan om att genomföra en 
intervjustudie 
Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att medverka vid traumalarm 

Vid allt fler sjukhus larmas intensivvårdssjuksköterskan till akutmottagningen för att 
medverka vid traumalarm. Det ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan som till 
vardags inte jobbar på akutmottagningen. Hon måste snabbt veta sina roll i teamet och 
ha full kontroll på sitt ansvarsområde. Området är sparsamt beforskat och vi vill därför 
undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser kring att medverka vid traumalarm 
på akutmottagningen.  

Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att 
medverka i traumateam på akutmottagningen vid traumalarm. 

Vi önskar intervjua 10-15 intensivvårdssjuksköterskor som har 2–3 års yrkeserfarenhet 
inom intensivvård, genomgången ATSS-/eller TNCC-utbildning samt erfarenhet av att 
medverka vid traumalarm på akutmottagningen. Varje enskild intervju beräknas ta 30 
minuter.  

Vi avser att träffas på intensivvårdsavdelningen under arbetstid och det kommer att ske 
från och med vecka 5 i februari 2017. Intervjutillfällena kommer att bestämmas 
tillsammans med sjuksköterskorna, de informeras angående rätten att avsluta intervjun 
när som helst och utan att uppge någon anledning. Vidare informeras sjuksköterskorna 
om att uppgifterna som samlas till studien kommer att behandlas konfidentiellt och 
avidentifieras. Studiens resultat kommer att publiceras på Linneuniversitetets 
publiceringssystem DIVA.  

Vi som genomför studien heter Agnetha Foleby och Jessica Nygren och läser 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård. I utbildningen ingår att 
göra ett magisterarbete, vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer att 
göras.  

Växjö 20170117 

Mvh Agnetha Foleby & Jessica Nygren 

____________________________  ________________________________ 

Agnetha Foleby                                    Jessica Nygren 

ae222ds@student.lnu.se                       jnynj08@student.lnu.se 

0733–548997                                        070–8644370 
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Handledare: 

Rosita Brolin, Fil. Dr. Universitetsadjunkt vid Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linneuniversitetet, Växjö. 
Mail: rosita.brolin@lnu.se Tfn: 0707-367099 

 
Godkännande  	
Undertecknad godkänner härmed att Agnetha Foleby och Jessica Nygren utför   
datainsamling inom ramen för vad som beskrivits ovan.  	
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Namn  	
Titel/Verksamhet/Ort  	
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Bilaga B 
	

 
 
 
Till dig som är intensivvårdssjuksköterska - information och 
förfrågan om deltagande i intervjustudien - 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att medverka vid 
traumalarm 
Vid allt fler sjukhus larmas intensivvårdssjuksköterskan till akutmottagningen för att 
medverka vid traumalarm. Det ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan som till 
vardags inte jobbar på akutmottagningen. Hon måste snabbt veta sina roll i teamet och 
ha full kontroll på sitt ansvarsområde. Området är sparsamt beforskat och vi vill därför 
undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser kring att medverka vid traumalarm 
på akutmottagningen.  

Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att 
medverka i traumateam på akutmottagningen vid traumalarm.  

Alla intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningen i Växjö 
kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du är intresserad av att 
delta i studien och har minst 2 års erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska, utbildning 
i ATSS/ eller TNC, samt deltar i traumalarm på akutmottagningen ber vi dig kontakta 
någon av oss via e-post eller telefon.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan, utan att behöva förklara varför. Intervjuerna kommer att genomföras på din 
arbetsplats eller en annan plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30 minuter och 
vi planerar att börja intervjua från och med vecka 5 i februari 2017. 

Materialet från intervjuerna kommer att avidentifieras, hanteras konfidentiellt, samt 
förvaras så ingen obehörig kan ta del av det. Ingen av de medverkande personerna 
kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Studiens resultatet kommer att 
publiceras på Linneuniversitetets publiceringssystem DIVA.  

Vi som genomför studien heter Agnetha Foleby och Jessica Nygren och läser till 
specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård. I utbildningen ingår att göra ett 
magisterarbete, vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. Har 
du frågor eller vill ha mer information så tveka inte att kontakta oss.  

Växjö 20170117 

Mvh Agnetha Foleby & Jessica Nygren 

 
____________________________  ________________________________ 

Agnetha Foleby                                     Jessica Nygren 

ae222ds@student.lnu.se                        jnynj08@student.lnu.se 

0733–548997                                         070–8644370 



  
 

IV 

 

Handledare: 

Rosita Brolin, Fil. Dr. Universitetsadjunkt vid Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linneuniversitetet, Växjö.  

Mail: rosita.brolin@lnu.se 

Tfn: 0707–367099 
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Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att medverka vid 
traumalarm 
 

 
Samtyckesformulär  
 
 
Jag har tagit del av informationen om den studie som ska genomföras inom ramen för 
en magisteruppsats med syfte att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av 
att medverka vid traumalarm på akutmottagningen. Jag har fått tillfälle att ställa frågor, 
fått dem besvarade och samtyckt till deltagande.  
 
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 deltagande sjuksköterska 
 
 
_________________________________________________________  
Namnförtydligande, ort, datum  
 
 
 
 
_________________________________________________________  
Underskrift av informationsgivare  
 
 
_________________________________________________________  
Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga D 
 

 
 
  
  
Intervjuguide 
  
  
Syfte: Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att medverka i traumateam på 
akutmottagningen vid traumalarm. 
  

• Berätta om ett typiskt traumalarm på akutmottagningen. 
• Kan du berätta hur du känner du när du är på väg till ett traumalarm på 

akutmottagningen? 
• Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde vid ett traumalarm? 
• Berätta hur du tänker gällande ditt samarbete med de andra professionerna i 

teamet. 
• Kan du berätta om ett traumalarm där du upplevde stress eller obehag? 
• Kan du berätta om ett traumalarm där du upplevde positiv stress och kontroll? 
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Bilaga E 
	

	
	
	
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 demenssjukdomeller 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      

 
 


