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Abstrakt 

Bakgrund: Traumavård innebär vård av allvarligt somatiskt skadade patienter. För att 

vårda dessa patienter samlas multiprofessionella team, vilket ställer krav på teamarbete 

och god kommunikation för ett säkert och strukturerat omhändertagande. 

Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde inom vården och 

sambandet mellan bristande kommunikation och bristande behandlingsresultat är 

väldokumenterat. Traumaomhändertagande är en stressfylld situation, som ställer stora 

krav på sjuksköterskan på akutmottagningen, och innebär utmaningar för att uppnå en 

välfungerande kollaborativ kommunikation.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i 

traumateam. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 11 sjuksköterskor som arbetar på två akutmottagningar. En kvalitativ 

innehållsanalys genomfördes av datamaterialet. 

Resultat: Studiens resultat genererade i ett tema Kommunikation – ett komplext 

samspel, vilket belyser komplexiteten av kommunikation i traumateam. Resultatet 

presenteras i tre huvudkategorier: Kollaborativ kommunikation utmanar, Struktur- att 

förhålla sig till vissa ramar och Kommunikationen påverkar patienten. Komplexiteten i 

kommunikationen inom teamet beror på personliga egenskaper samt hur teamarbetet 

fungerar i övrigt. Vikten av struktur och att förhålla sig till riktlinjer och rutiner 

påverkar kommunikationen, och ledarskapet spelar här en central roll. 

Kommunikationens kvalitet påverkar utfallet för patienten och är något som förbättras 

genom traumaövning. 

Slutsats: Studien identifierar komplexiteten av kommunikationen inom traumateamet. 

Ett tydligt ledarskap och teamets samspel spelar en avgörande roll för utfallet för 

patienten, och vikten ligger i att kommunicera rakt och tydligt. Brister i kommunikation 

leder till ett försämrat teamarbete och negativa påföljder för patient. Genom 

traumaövning kan kommunikationen främjas och sjuksköterskan stärker sin yrkesroll.  

Nyckelord 

Kollaborativ kommunikation, patientsäkerhet, sjuksköterska, traumaomhändertagande, 

traumateam  
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Abstract 

Background: Trauma care involves the care of seriously somatic injured patients. To 

care for these patients a multi-disciplinary team is gathered, which requires teamwork 

and good communication skills for a safe and structured care of the patient. 

Communication and the transmit of information comprise a risk in healthcare and the 

relationship between bad communication and lacking treatment results is widely 

documented. Trauma care is a stressful situation that put demands on the nurse at the 

emergency department, and means challenges to achieve an effective collaborative 

communication. 

Aim: The aim was to illustrate nurses´ experiences of communication in the trauma 

team. 

Method: The study was conducted with a qualitative approach, where semi-structured 

interviews were performed with 11 nurses working in two emergency departments. All 

the data was analyzed by the help of qualitative content analysis method. 

Result: Study results generated in a theme Team communication -and its complexity. 

The result is presented in three main categories: The challenges of collaborative 

communication, Structure- to relate to certain rules and The Communication affects the 

patient. The complexity of communication within the team depends on personal 

characteristics and how teamwork otherwise functions. The value of leadership is 

essential as well as a structured approach and how to relate to policies and routines. The 

communication quality affects the care process for the patient and can be improved by 

trauma training.     

Conclusion: The study identifies the complexity of communication within the trauma 

team. Leadership and team interaction plays a crucial role for the outcome of the 

patient. It is of importance to communicate direct and clear. Lack of communication 

leads to impaired teamwork and adverse consequences for the patient safety. By trauma 

training, communication can be promoted and the nurses develop professional skills. 

Keywords 

Collaborative communication, nurse, patient safety, trauma care, trauma team 
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1 Inledning 

I arbetet som sjuksköterska på en akutmottagning ingår att omhänderta patienter som 

råkat ut för trauma av olika allvarlighetsgrad, de svårast skadade omhändertas under så 

kallade röda eller stora trauman (Socialstyrelsen, 2015). Vid omhändertagande av dessa 

patienter, samlas ett multiprofessionellt traumateam från olika enheter för ett säkert och 

professionellt omhändertagande (Wikström, 2006). Omhändertagandet är en svår 

uppgift som ställer krav på att samarbete och kommunikation inom traumateamet 

fungerar (Elmqvist & Almerud Österberg, 2014). Bristande kommunikation kan ha 

negativ inverkan på patientutfallet (Cole & Crichton, 2015). 

Författarna, med erfarenhet av akutsjukvård och traumaomhändertagande, upplever att 

en stor del för hur gynnsamt omhändertagandet blir beror på hur väl kommunikationen 

inom traumateamet fungerar. Denna ofta stressfyllda situation kan innebära utmaningar 

för en optimal kollaborativ kommunikation. Aktuell studie bidrar till att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av kommunikationen inom ett traumateam. 

2 Bakgrund 

2.1 Akutsjukvård och trauma 

Inom begreppet akutsjukvård innefattas utredning, diagnostik och behandling av akuta 

sjukdomstillstånd och olycksfall i alla åldersgrupper (Socialstyrelsen, 2008). Det 

innebär att under begränsad tid och med begränsad bakgrundsinformation om patienten 

kunna prioritera och koordinera vårdinsatser utifrån patientens tillstånd och tillgängliga 

vårdresurser. Av personal krävs förmåga att kunna omhänderta patienter med instabila 

vitalfunktioner och livshotande akuta sjukdomstillstånd. Vidare krävs att kunna arbeta 

multiprofessionellt och kunna kommunicera under stress (ibid.). Traumavård innebär 

vård av allvarligt somatiskt skadade, även prehospital akutsjukvård och 

transportmedicinska aspekter inkluderas (Socialstyrelsen, 2015). Begreppet innefattar 

också händelser där högspecialiserad vård är av betydelse och utökad samverkan krävs 

(ibid.). Tidig identifiering och behandling av traumapatienter är en nyckelfaktor för 

överlevnad och bättre resultat (Rice et al., 2016). 

Trauma kan definieras som ett tillstånd då kroppen har varit utsatt för någon form av 

högenergivåld och kan, eller har utvecklat livshotande skador (Wikström, 2006). Även 

Socialstyrelsen (2015) definierar trauma, då som fysisk eller psykisk skada som 

uppkommer till följd av yttre orsaker. En traumapatient definieras som en patient med 

uppenbar eller misstänkt livshotande skada eller där det finns risk för kvarstående 

allvarlig funktionsnedsättning (ibid.).  

Drygt nittio procent av allt trauma i Sverige beror på trubbigt våld och resterande är 

penetrerande våld (Socialstyrelsen, 2015). Ungefär fyrtio procent av skadorna är 

trafikrelaterade och lika många är fallolyckor. Akut operation eller vård på 

intensivvårdsavdelning kan bli aktuellt för dessa patienter (ibid.). Det är därför viktigt 

med snabb handläggning av patienten på akutmottagning (Rice, 2015).   
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Varje akutsjukhus har sin egen organisation för handläggning av traumapatienter 

(Socialstyrelsen, 2015). Det kan gälla rutiner och mål för traumavården, vilken 

sammansättning traumateamet består av, kriterier för nivå på traumalarm och hur de är 

utformade. Kriterier för traumalarm kan definieras som rött eller orange larm alternativt 

som stort eller litet traumalarm. Ett stort trauma kan definieras som en skadehändelse 

där en eller flera patienter uppvisar uppenbar eller misstänkt livshotande skada eller där 

det finns risk för kvarstående allvarlig funktionsnedsättning (ibid.).  

2.1.1 Traumateam 

Inom akutsjukvården är teamarbete med andra professioner och andra instanser på 

sjukhuset viktigt (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Den svårt skadade patienten kräver ett multiprofessionellt 

omhändertagande (Wisborg, Brattebö, Brattebö & Brinchmann-Hansen, 2006). Det 

ställs höga krav på personal och stor vikt ligger i teamarbete (ibid.). Traumateam kan 

beskrivas som ett vårdteam på akutsjukhus som i initialskedet bedömer och behandlar 

traumapatienter (Socialstyrelsen, 2015). Professioner från kirurgi-, anestesi-, ortopedi- 

och akutverksamhet kan ingå och utgörs av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 

(Lennqvist, 2007). Sammansättningen i ett traumateam kan variera, beroende på lokala 

resurser och riktlinjer (Socialstyrelsen, 2015). Det centrala är att rätt kompetens 

återfinns, var och en har olika roller och tydliga uppgifter (Elmqvist & Almerud 

Österberg, 2014). 

Det akuta omhändertagandet på sjukhuset måste ske snabbt och strukturerat efter i 

förväg utarbetade koncept (Socialstyrelsen, 2015). ATLS® (Advanced Trauma Life 

Support) -konceptet är ett vanligt förekommande arbetssätt vid trauma och beskriver ett 

systematiskt tillvägagångssätt att söka efter livshotande skador på patienten (Ekblom, 

2014). Graden av livshot bedöms enligt ABCDE-principen, det vill säga skador i A 

(Airway) prioriteras före skador i B (Breathing), därefter följer C (Circulation), D 

(Disability) samt E (Exposure) (ibid.). Målet är att förbättra säkerheten, förbättra 

kliniska resultat, minska sjuklighet och dödlighet samt minska kostnader och 

vistelselängd på sjukhus (Rice, 2015). Även Wikström (2006) påtalar vikten av snabbt 

omhändertagande och för att detta skall kunna genomföras får det inte förekomma några 

tveksamheter om rollfördelning och arbetsuppgifter. För att upprätthålla ett 

professionellt omhändertagande kan teamträning med simulering, traumaövning, 

genomföras för att träna på krävande och sällsynta händelser (Wisborg et. al, 2006). Det 

tillåter team och individer att träna färdigheter i en säker miljö utan att patient utsätts för 

risk (Rice et al., 2016). 

2.1.2 Sjuksköterska vid trauma 

I kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor (2017) definieras kompetens som 

förmåga att vilja utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Vidare 

går att läsa att akutsjuksköterskan ska kunna ge avancerad omvårdnad baserad på 

evidens och bästa praxis, oavsett allvarlighetsgrad, till den akut sjuka patienten på ett 

professionellt sätt (ibid.). Även Willman och Stoltz (2002) påpekar vikten av att arbeta 

enligt ett vetenskapligt förhållningssätt för att trygga en säker vård för patienten. 
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Akutsjuksköterskan ska kunna ansvara för omvårdnad och att all behandling sker i 

enlighet med individens säkerhet, värdighet, rättigheter och egna önskemål 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Akutsjuksköterskan ska kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd, bedöma 

vårdbehov och vårda patienten på ett systematiskt sätt vid olycka eller katastrof (ibid.). 

Ett koncept utvecklat för att sjuksköterskan vid ett trauma säkert ska kunna omhänderta 

patienter är ATSS (Akut Traumasjukvård för Sjuksköterskor), vilket bygger på 

principerna i ATLS (Ekblom, 2014).   

Som sjuksköterska vid ett trauma kan ansvar för registrering och dokumentation vara 

aktuellt, denne deltar då inte i det direkta omhändertagandet utan har en överblick över 

situationen (Elmqvist & Almerud Österberg, 2014). Då två sjuksköterskor deltar i 

traumateamet kan den andra få delta i att monitorera patienten och vara behjälplig vid 

omvårdnadsåtgärder eller ta hand om närstående (ibid.). Sjuksköterskan kan få svara för 

att skapa intravenösa infarter, blodprovstagning eller administrering av läkemedel 

(Lennquist, 2007). Ibland har sjuksköterskan ett ledningsansvar och ansvarar 

exempelvis för fördelning av resurser (ibid.). 

2.2 Kommunikation i traumateam 

Ordet kommunikation kommer från latinets communis som betyder att något ska bli 

gemensamt och delat (Nilsson & Waldemarson, 2016). Det innebär att vi både meddelar 

oss och delar med oss av något, exempelvis upplevelser, känslor, tankar, handlingar och 

värderingar. Genom att studera kommunikation kan det sociala samspelet med andra 

människor synliggöras. Kommunikation handlar om att interagera med människor och 

en god kommunikationsförmåga krävs för att omvårdnaden ska bli effektiv och 

terapeutisk. En entydig definition av kommunikation är svår att finna men kan 

definieras som utsändande och mottagande av verbala och icke-verbala budskap mellan 

två eller fler personer. Det kan också beskrivas som en ömsesidig process där budskap 

sänds ut och tas emot mellan två eller fler personer (ibid.). Kommunikation kan också 

ses som en process i vilken individen implementerar en uppsättning målinriktade, 

interrelaterade, situationsanpassade sociala beteenden som är inlärda och kontrollerade 

(McCabe & Timmins, 2015). 

Då flera personer ingår i ett traumateam är det extra viktigt med tydlig och effektiv 

kommunikation så att viktig information inte riskerar att gå förlorad (Elmqvist & 

Almerud Österberg, 2014). Kommunikation och samarbete över professionsgränser är 

viktigt, så kallad kollaborativ kommunikation (McCabe & Timmins, 2015). Det kräver 

ömsesidig förståelse och respekt från alla inblandade, gemensamma mål samt 

medvetenhet om respektive yrkesroll. Kollaborativ kommunikation baseras på god 

verbal och icke-verbal kommunikation, självhävdande beteende och självmedvetenhet 

(ibid.).  

Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde inom vården 

(Socialstyrelsen, 2017). Vid brister i informationsöverföring mellan olika yrkesutövare 

finns risker för patientsäkerheten (ibid.). Att arbeta kollaborativt är väsentligt för att 

sjukvården ska bli högkvalitativ och personcentrerad (McCabe & Timmins, 2015). 
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Frånvaro av ett kollaborativt arbetssätt orsakar ofta fragmenterad och uppgiftsorienterad 

omvårdnad och kan orsaka felbehandling och andra incidenter (ibid.). 

Sambandet mellan dålig kommunikation och dåliga behandlingsresultat finns 

dokumenterat (Foronda, MacWilliams & MacArthur, 2016). Dålig kommunikation 

resulterar bland annat i försenad behandling, feldiagnoser, medicinska fel och skadlig 

eller dödlig utgång hos patient (ibid.). 

2.3 Teoretisk referensram 

Studien har en vårdvetenskaplig inriktning med utgångspunkt i systemteori och 

livsvärld. Inom vårdvetenskapen, där livsvärldsteorin beskrivs, innebär det att då 

vårdarnas perspektiv tydliggörs skapas också möjligheter för att förbättra vården för 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Då ett traumaomhändertagande är en kravfylld 

uppgift för sjuksköterskan på en akutmottagning är det viktigt att belysa aspekter som 

kan påverka omhändertagandet för att gynna ett gott utfall för patienten. 

Kommunikation ses som en viktig del i traumaomhändertagandet. Ett 

livsvärldsperspektiv innebär att förstå och beskriva världen så som den upplevs av 

människor, för att få en förståelse för dess erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Genom att i denna studie belysa sjuksköterskors upplevelser av fenomenet 

kommunikation i traumateam, ges varje person möjlighet att beskriva sin egen livsvärld.  

Vid ett traumaomhändertagande möts professioner från olika enheter som behöver 

samarbeta för att nå samma mål. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det av vikt att de 

olika professionerna arbetar som en enhet och vid omhändertagandet av en 

traumapatient ska alla sträva efter en välfungerande kommunikation (Öquist, 2008). Ett 

systemtänkande innebär att se världen i helheter och inte i delar, att kunna se samband 

istället för enskilda fenomen. Ett grundläggande begrepp inom systemteorin är nivåer, 

att tänka i nivåer är viktigt för att förstå hur kommunikation mellan människor fungerar. 

I alla system finner man en hierarkisk uppbyggnad vilket dels innebär att de högre 

nivåerna anpassar verksamheten på lägre nivåer och dels att gränserna mellan systemets 

olika plan måste upprätthållas för att helheten ska fungera (ibid.). Dessa nivåer kan 

jämföras med traumateamets uppbyggnad. Genom ett bra ledarskap på den högre nivån, 

anpassar sig övriga teammedlemmar och möjliggör för att kommunikationen i teamet 

hålls ihop. Det blir också viktigt att var och en i teamet värnar om sina egna 

ansvarsuppgifter för en fungerande helhet. En sammanblandning av dessa nivåer, kan då 

man pratar om kommunikation, exempelvis röra sig om den dubbla och tvetydiga 

kommunikationen (Öquist, 2008). Det kan handla om att verbalt uttrycka något 

samtidigt som kroppsspråket ger rakt motsatt budskap. Inom systemteorin ses 

kommunikation som ett resonansfenomen, det vill säga att det viktiga sker hos 

mottagaren. Sändaren av budskap ses som en katalysator för att en förändring ska ske 

(ibid.).  

3 Problemområde 

Omhändertagande vid trauma är en svår uppgift som ställer stora krav på samarbete och 

kommunikation mellan professioner från olika enheter på sjukhuset. 
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Traumaomhändertagande är en stressfylld situation och av sjuksköterskan på 

akutmottagningen, i studien endast benämnd sjuksköterskan, krävs vaksamhet och 

uppmärksamhet. Detta kan innebära svårigheter och utmaningar för en välfungerande 

kollaborativ kommunikation. Det kan för sjuksköterskan exempelvis handla om att 

uppfatta vad som pågår kring patienten för att kunna bistå med läkemedel, material, 

dokumentera omhändertagandet eller ge en kvalitativ rapport till kollega.  

Det är väldokumenterat att kommunikation är en viktig del för ett bra patientutfall vid 

traumaomhändertagande, och brister i kommunikation är en patientsäkerhetsrisk och väl 

förknippat med försämrade behandlingsresultat (Cole & Crichton, 2005; Foronda et al., 

2016; Rice et al., 2016; Socialstyrelsen, 2017).  Denna studie bidrar till en större 

förståelse för hur sjuksköterskorna upplever kommunikation i traumateam vid 

omhändertagande av en traumapatient. Genom att utifrån sjuksköterskornas egna 

erfarenheter lyfta fram vad som påverkar kommunikationen i traumateamet, bidrar 

denna studie till en bredare förståelse för vad som främjar respektive försvårar en god 

kommunikation och hur sjuksköterskorna påverkas av det. 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i traumateam. 

5 Metod 

5.1 Design 

Denna studie är en kvalitativ studie, då det var av intresse att uppmärksamma 

sjuksköterskornas upplevelser av kommunikation i traumateamet. Vid kvalitativ 

forskning är intresset att beskriva, förstå eller tolka upplevelser av fenomen (Henricson, 

2012). Den kvalitativa studien grundar sig i uppfattningen att sanningen finns i 

betraktarens ögon (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Studien präglas av ett induktivt 

förhållningssätt, med fokus att skapa en helhetsförståelse för hur ett fenomen är 

beskaffat (Kristensson, 2014). En induktiv ansats utgår från fakta och därefter 

formuleras en teori eller hypotes (ibid.). 

5.2 Urval 

Sjuksköterskor verksamma på akutmottagningar tillhörande samma klinik, fördelad på 

två akutsjukhus i södra Sverige rekryterades till studien genom ett strategiskt urval, 

vilket innebär att rekrytera informanter som kan ge informationsrika beskrivningar om 

fenomenet som undersöks (Henricson, 2012). Inklusionskriterier var att 

sjuksköterskorna skulle vara verksamma på aktuella akutmottagningar samt genomgått 

ATSS-utbildning och hade erfarenhet av omhändertagande vid rött trauma. 

Akutsjuksköterskor utan ATSS- utbildning exkluderades.  

Inför studien kontaktades verksamhetschef på aktuell akutklinik för kännedom och 

godkännande, för genomförande av studien, såväl muntligt som skriftligt (bilaga 1). 

Även avdelningscheferna på berörda akutmottagningar delgavs information (bilaga 2). I 

samband med uppstart av studien ombads avdelningscheferna att informera och tillfråga 
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möjliga sjuksköterskor för deltagande i studien. Tillfrågade sjuksköterskor gav 

samtycke till deltagande, såväl muntligt som skriftligt (bilaga 3). Totalt deltog 11 

informanter, samtliga var kvinnor i åldrarna 26–63 år. Informanterna var grundutbildade 

sjuksköterskor med erfarenhet, som varierade från 1–30 år, inom akutsjukvård.  

5.3 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Metoden lämpar sig 

väl för undersökningar där man explorativt vill få fram ny kunskap samtidigt som man 

har förutbestämda teman som intervjupersonerna ska reflektera över (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Detta uppnås genom att utgå ifrån att ställa samma frågor till samtliga 

informanter och det ges också möjlighet att avvika och ställa följdfrågor (Kristensson, 

2014). Följdfrågor användes för att få uttömmande svar, konkretisera exempel eller för 

att styra intervjun rätt. En intervjuguide (bilaga 4) upprättades utifrån litteratur inom 

området och användes som stöd vid intervjuerna (Henricson, 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Polit, Beck & Hungler, 2001). En pilotintervju genomfördes, där ena 

författaren deltog som intervjuare och den andra författaren var observatör. Detta för att 

kunna diskutera tillvägagångssätt inför nästkommande intervjuer då tidigare erfarenhet 

av intervjuer saknades. Efter pilotintervjun justerades intervjuguiden med 

kompletterande frågor för att bättre fånga relevant information som svarar mot syftet. 

Pilotintervjun inkluderades i studien då innehållet föreföll sig vara användbart i 

resultatet. Vid de nästkommande två intervjuerna deltog bägge författarna. Därefter 

genomfördes resterande intervjuer separat då kunskap och trygghet för att genomföra 

intervjuer enskilt uppnåtts. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser 

under arbetstid i avskilda rum. 

Samtliga intervjuer spelades in på ljudfil, dessa varade mellan 16–35 minuter. I nära 

anslutning till intervjun transkriberades materialet ordagrant av intervjuaren. I samband 

med transkribering avidentifierades informanterna och ersattes med koder från 1–11. 

Det transkriberade materialet jämfördes med ljudinspelningen för att vara säkra på att 

allt uppfattats korrekt.  

5.4 Dataanalys 

Analys av det transkriberade materialet genomfördes med en kvalitativ latent 

innehållsanalys med ett induktivt förhållningssätt. Fokus vid en kvalitativ latent 

innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). När analysen utförs har man studiens 

syfte i fokus, och syftet med analysen är att beskriva materialet med ny förståelse 

(Dahlberg, 1997). Vid analys av texter är det viktigt att ta hänsyn till kontexten och 

kunskap behövs om det sammanhang i vilket studien genomförs (Graneheim & 

Lundman, 2004). En latent innehållsanalys syftar till att förstå textens budskap genom 

att se förhållanden och tolka den underliggande meningen av en text. Att följa ett 

koncept för analys underlättar arbetet (ibid.).  

Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt för att göra en innehållsanalys 

följdes.  Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i direkt anslutning efter 



  

 

7 

intervjun för att bevara betoningar och uttryck i intervjun. Transkriberingen 

genomfördes ordagrant där även pauser, skratt och suckar skrevs ut. De transkriberade 

texterna jämfördes med inspelningarna från intervjuerna. Därefter lästes texterna 

upprepade gånger av båda författarna för att få god kunskap om innehållet och tills en 

känsla av helhet upplevdes.  

Analysarbetet inleddes med att leta meningsbärande enheter i texten som sedan 

kondenserades, kodades och bildade kategorier, vilket gjorde att nya sätt att se på 

fenomenet framträdde, och utifrån det skapades slutligen ett tema.  Initialt gjordes 

enskilda analyser av varje intervju och därefter jämfördes de och tillsammans 

bearbetades den information som framträtt och slutliga koder och kategorier fastställdes. 

Detta gjordes för att varje författare skulle skapa sig en egen tolkning av materialet utan 

påverkan av den andres uppfattningar.  

För att bevara innebörden jämfördes hela tiden koderna mot de meningsbärande 

enheterna i analysarbetet. Materialet sågs utifrån en latent nivå för att förstå den 

underliggande meningen. I tabell 1 presenteras ett exempel på analysförfarande.  

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvud-

kategori 

Tema 

”att folk svarar och 

visar att de hört, att 

de har förstått, att 

man pratar till 

varandra liksom..att 

nu vet du att jag 

pratar med dig och 

du förstår vad jag 

säger”(6) 

Tala om att man 

har förstått det 

som sägs   

Vikten av 

muntlig 

bekräftelse 

Strategier för god 

kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollaborativ 

kommunikation 

utmanar 

 

”han bara rabblade 

ut ordinationer till 

höger och vänster 

och sen så hade han 

ingen aning om vad 

som hade blivit givet 

eller nånting”(5) 

Uttala order 

utan mottagare 

skapar förvirring 

Oriktad 

kommunika

tion 

Svårigheter vid 

kommunikation 

Team 

kommunikation- 

ett komplext 

samspel 

”övning är jättebra 

för just 

kommunikationen..att 

de här som har övat 

mycket och är 

duktiga de 

kommunicerar på det 

viset som man har 

tränat på”(7) 

De som deltar 

på övning blir 

bättre på att 

kommunicera 

Övning 

förbättrar 

kommunika

tionen 

Övning ger 

färdighet 

 

 

5.5 Förförståelse 

Författarna har själva erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvården och deltagande i 

traumateam, därav fanns en förförståelse i ämnet inför uppstart av studien. Författarna 

är medvetna om att den egna tidigare erfarenheten och synsättet på kommunikation i 
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traumateam kan påverkat arbetsprocessen, dock har studien genomförts med ett 

objektivt synsätt och vikt lades vid att uppmärksamma informanternas upplevelser. 

Denna medvetenhet kan påverka forskningsprocessen och det bör man ha i beaktning 

under processens gång (Henricson, 2012). En induktiv ansats innebär att forskaren inte 

använder sig av förutfattade meningar, förförståelse, vid analys av data (ibid.). 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationens (2013) riktlinjer, vilka 

bygger på fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utgångspunkten handlar om att överväga 

studiens nytta kontra risker för de medverkande och verksamheten. Det är forskarens 

uppgift att värna om de medverkandes integritet, värdighet och självbestämmanderätt 

(ibid.). Det är viktig att försökspersonerna har förstått och accepterat villkoren för sitt 

deltagande (Centrala etikprövningsnämnden, 2017). 

Samtliga forskningsetiska aspekter har tagits i beaktande under studiens gång (World 

Medical Association, 2013). Informationskravet uppfylldes då verksamhetschef och 

avdelningschefer informerades om studiens syfte inför uppstart. Intervjupersoner som 

deltog i studien delgavs skriftlig och muntlig information, samt lämnade skriftligt 

samtycke i samband med intervjun och därav uppfylldes samtyckeskravet. Under 

arbetets gång avidentifierades informanterna för att resultatet inte ska kunna härledas till 

en enskild person. Det transkriberade materialet förvarades på en säker plats dit endast 

författarna hade åtkomst och delades inte med obehöriga. Vid studiens slut raderades 

ljudfilerna och materialet kasserades. I och med detta förfarande uppfylldes 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

I en etikprövning görs en avvägning mellan risker och kunskapsvinster (Centrala 

etikprövningsnämnden, 2017). Etikkommittén sydost rekommenderar att en etisk 

egengranskning görs för att avgöra om studien kan komma att kräva godkännande av 

regional etikprövningsnämnd (BTH, 2017). En etisk egengranskning genomfördes inför 

studien, den bestod av att fylla i ett frågeformulär från Etikkommittén sydost. Efter 

ifyllande av detta formulär framkom att rådgivning av etisk kommitté inte var aktuell 

inför denna studie (bilaga 5).   

6 Resultat 

Utifrån syftet att belysa sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i traumateamet 

genererades ett tema: Teamkommunikation -ett komplext samspel. Det identifierades att 

kommunikationen i traumateamet påverkades av ett flertal aspekter och att 

kommunikationen är av väsentlig betydelse för samarbetet i traumateamet och 

omhändertagandet av traumapatienten. Under analysen framkom tre huvudkategorier: 

Kollaborativ kommunikation utmanar, Struktur- att förhålla sig till vissa ramar och 

Kommunikationen påverkar patienten. De olika huvudkategorierna svarar an mot 

underkategorier och kan sammanfogas i ett gemensamt tema, där alla delarna förhåller 

sig till varandra, vilket tydliggörs i tabell 2.  
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Tabell 2. Beskrivning av tema, huvudkategorier och underkategorier 

Tema Teamkommunikation – ett komplext samspel 

Huvud-

kategori 

Kollaborativ kommunikation utmanar Struktur- att förhålla 

sig till vissa ramar 

Kommunikation påverkar 

patienten 

Under 

kategori 

Strategier 

för god 

kommunikat

ion i 

traumateam 

Svårigheter vid 

kommunikation 

i traumateam 

Övning 

ger 

färdighet 

Ansvar för 

ledarskap 

Rätt 

kompetens 

på rätt plats 

Välfungerande 

kommunikation 

gynnar 

patienten 

Bristande 

kommunikation 

riskerar patient-

säkerheten 

 

6.1 Kollaborativ kommunikation utmanar 

Under denna huvudkategori presenteras olika tillvägagångssätt och kommunikativa 

strategier som sjuksköterskorna upplever förekommer i ett traumateam. 

Kommunikationen inom traumateamet påverkas av och beror på personliga egenskaper 

hos traumadeltagarna samt hur väl teamarbetet fungerar i övrigt. Sjuksköterskorna 

upplever att övning är en viktig del för att upprätthålla och förbättra en god 

kommunikation. Tre underkategorier identifierades vilka är: Strategier för god 

kommunikation i traumateam, Svårigheter vid kommunikation i traumateam samt 

Övning ger färdighet.  

6.1.1 Strategier för god kommunikation i traumateam 

En välfungerande kommunikation inom traumateamet är en uppgift som ställer krav på 

deltagarna. Sjuksköterskorna beskriver flera viktiga egenskaper som gynnar en god 

kommunikation inom traumateamet. Samtliga informanter lyfter fram vikten av att vara 

tydlig i kommunikationen. Detta innebär framförallt att meddelanden ska vara riktade 

och adresserade till en specifik deltagare. Att tilltala deltagare med namn eller att 

uppsöka ögonkontakt finner sjuksköterskorna vara något som tydliggör vem budskapet 

är riktad till och främjar förståelse.   

 

”Att man högt och tydligt..och kanske till och med säger namnet till den man pratar 

med, och kanske att man tittar på den man pratar med..då kan man 

verkligen..säkerställa att det är mig du menar.” (Informant 6) 

 

Sjuksköterskorna föredrar att innehållet i det som kommuniceras är rakt och konkret, 

detta för att främja samsyn i det som kommuniceras och undvika risk för att budskapet 

missförstås. Det beskrivs bland annat som att vara tydlig i instruktioner och 

ordinationer, och att undvika värdeord. Det framkommer även att det är viktigt att den 

deltagare som mottar meddelandet bekräftar att denne förstått det som sagts. Muntlig 

bekräftelse är något som sjuksköterskorna anser vara önskvärt för tydligheten, vilket en 

informant beskriver: ”att man får fram det man vill ha sagt..så att säga så att det når 
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fram till mottagaren och att mottagare bekräftar att den har fått..att nu har jag hört” 

(Informant 7).  

Då det vid ett traumalarm samlas professioner från olika enheter på sjukhuset, blir 

sammansättningen i traumateamet olika vid varje tillfälle. En del sjuksköterskor 

framhåller vikten av att få kännedom om vilka deltagarna är som ingår i traumateamet 

då det underlättar att veta vem som ska tilltalas. Genom en kort presentation med namn 

och yrkestitel innan patienten anländer skapas trygghet hos sjuksköterskorna. Det kan 

också inge trygghet att känna teamdeltagare på ett personligare plan då även djupare 

vetskap om var och ens kompetens uppfattas positivt vilket främjar en lyckad 

kommunikation. Det kan även bidra till att främja känslan av att arbeta i ett lag, vilket 

sjuksköterskorna talar om som teamkänsla.  

 

”Det är viktigt att presentera sig innan traumat kommer in // ungefär som ett 

fotbollslag, vet man inte vad personerna heter så är det svårt att bli ett riktigt lag om 

man inte vem vederbörande är.” (Informant 4) 

 

En bra teamkänsla beskrivs vara gynnsamt för en god kommunikation inom 

traumateamet. En del av sjuksköterskorna ansåg att tid för förberedelser innan patienten 

anländer, stärker teamkänslan då det på förhand ges möjlighet att komma överens om 

ansvars- och uppgiftsfördelning. Samarbetet i traumateamet uppger sjuksköterskorna 

påverkas av en välfungerande kommunikation och bidrar till att omhändertagandet gå 

framåt. Att se sina kollegor som jämlika oavsett yrkesroll är betydelsefullt för en god 

kommunikation och teamkänsla, och det framkommer att det är viktigt att kunna 

samarbeta med vem som helst. Med det menas att det är väsentligt att möta varandra på 

ett respektfullt sätt och kunna föra en dialog med alla, oavsett profession eller auktoritet. 

 

”Jag vet att när man har respekt för alla yrkeskategorier i teamet..gynnar till en bra 

kommunikation. Det är viktigt att ha respekt för varandra och varandras kunskap och 

det man är bra på.” (Informant 3) 

 

6.1.2 Svårigheter vid kommunikation i traumateam 

Trots att meddelande eller budskap kan vara riktat direkt till sjuksköterskan så 

framkommer det att om inte innebörden är tydlig försvårar det för sjuksköterskorna att 

utföra de arbetsuppgifter som förväntas vid traumaomhändertagande. Det kan röra sig 

om tvetydiga instruktioner, som att bli tillsagd att utföra flera uppgifter samtidigt. Detta 

skapar ibland förvirring hos sjuksköterskorna då det kan vara svårt att dels uppfatta 

samt att prioritera ordningen på de uppgifter som uttalats. Även läkemedelsordinationer 

som är oklara eller otydliga, såsom bristande dosangivelse eller styrka, kan skapa 

förvirring. Det försvårar om deltagaren som kommunicerar inte talar med klar och 

tydlig röst utan exempelvis mumlar vilket gör det svårare för att uppfatta det som sägs 
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och kräver extra uppmärksamhet för att höra: ”att man står där och mumlar kanske lite 

till sin kollega bara och det hörs inte i hela rummet” (Informant 8). 

Andra beteenden som kan försvåra en god kommunikation inom traumateamet är då 

meddelanden eller kommandon uttalas utan att det finns någon adresserad mottagare, 

och endast ropas ut i luften.  Flertalet sjuksköterskor uttrycker att det kan skapa 

förvirring och/eller osäkerhet vilket kan resultera i oenighet i teamet om vem som bär 

ansvar för utförandet av det specifika utropet.   

 

Att man inte bara slänger ut saker i luften // då kan alla tänka att det var 

nog inte till mig och då är det kanske ingen som gör det, den åtgärden som 

skulle göras..eller att det blir förvirrat så att flera börja göra samma sak. 

(Informant 6) 

 

Ytterligare omständigheter som försvårar kommunikationen vid 

traumaomhändertagande är då personer inom traumateamet bildar enskilda grupper de 

kommunicerar i utan att delge viktig information till övriga i traumateamet. Flera 

sjuksköterskor nämner exempelvis att anestesiläkare och anestesisjuksköterska ibland 

tenderar att bilda ett eget litet samtalsrum och kommunicerar dem emellan vilket en 

informant uttrycker: ”narkos står ju där och pratar för sig” (Informant 3). Detta 

beskrivs medföra svårigheter och risk för fel vid dokumentationen då information inte 

kommuniceras direkt till sjuksköterskan. Även då traumadeltagare pratar i mun på 

varandra upplevs störa en god kommunikation och försvårar för sjuksköterskorna att 

utföra sina arbetsuppgifter då det blir svårt att urskilja det som sägs. 

Stress beskrivs som en faktor som försämrar kommunikationen då det gör 

traumadeltagarna mer uppgiftsfokuserade snarare än att kommunicera så som 

sjuksköterskorna föredrar. De beskriver att stress kan hämma förmågan att vara 

mottaglig för information och uppmaningar från andra deltagare.  

 

Stress påverkar nog väldigt mycket // är folk stressade både i situationen 

eller utanför situation, om man vet att det är mycket runtomkring så tror 

jag att man rent generellt kommunicera sämre med varandra..för att man 

blir lite mer blockerad eller så. (Informant 5) 

 

Det framkommer även negativa personliga egenskaper som sjuksköterskorna beskriver 

vara av betydelse för kommunikationen och handlar om attityder, uttryck och 

språkkunskap. Särskilt ges exempel på den undersökande läkarens attityd och då denne 

inte ger uttryck för att vilja samarbeta inverkar det negativt på kommunikation: ”utan 

det är personbundet och attityd också // ibland är det ju en person som gör att det hela 

blir tokigt” (Informant 1). Vissa nämner att då exempelvis läkare ser sig som förmer än 

andra påverkas relationen till sjuksköterskorna och kommunikationen försvåras då de 
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inte kommunicerar på samma premisser. Det kan innebära att inte kommunicera fynd 

ordentligt eller besitta en översittarattityd. Sjuksköterskorna beskriver att då någon utav 

traumadeltagarna uppfattas ilsken eller irriterad har det en negativ inverkan på 

kommunikationen och kan ibland mottags personligt. I traumateamet kan detta innebära 

att deltagare undviker att kommunicera med denne person vilket påverkar stämningen i 

gruppen. Språkförbristningar i svenska nämnde sjuksköterskorna som ett hinder i 

kommunikationen då det kan fördröja processen. 

6.1.3 Övning ger färdighet 

Kommunikationen i traumateam är något som av flertalet sjuksköterskor anses kunna 

förbättras genom träning, vilket kan göras vid de traumaövningar som anordnas på 

sjuksköterskornas arbetsplatser. Sjuksköterskorna anser att under traumaövning tränas 

och förbättras såväl kommunikation, samarbete samt strukturerat omhändertagande. De 

som deltar på traumaövning får träna de uppgifter som förväntas vid ett verkligt trauma 

och stärker därmed sina yrkesroller, en informant nämner att hon blivit bättre på att 

ifrågasätta oklarheter och på att själv ge feedback: ”att man..att jag har tänkt mer på att 

jag ska säga till när jag inte har hört eller när jag inte riktigt har uppfattat” (Informant 

6).  Sjuksköterskorna nämner att det är viktigt med regelbundenhet i traumaövningarna 

för att de ska uppnå effekt. De beskriver att färdigheter som erhålls genom 

traumaövning omsätts vid verkligt trauma och upplever sig tryggare och mer självsäkra 

i såväl kommunikation som i patientomhändertagande. 

De läkare som deltar på traumaövningar upplever sjuksköterskorna tillämpar god 

kommunikation i bättre grad vid verkliga trauman. Sjuksköterskor med lite längre 

arbetslivserfarenhet beskriver att de märker stor skillnad jämfört med innan 

traumaövningar införts, en informant säger: ”De (läkare) som varit på övningar är 

mycket bättre på att kommunicera. Det går bara inte att jämföra med innan vi hade 

övningar” (Informant 7). 

Några sjuksköterskor uppger att det kan vara svårt att få till det äkta på traumaövningar 

när scenariot inte är på riktigt och har svårt att se det realistiskt. De beskriver att en del 

deltagare kan ha svårt att ta situationen på allvar, då patientsituationen är fiktiv. Trots 

detta är just kommunikationen det som verkligen övas. För att traumaövningen ska falla 

väl ut och vara givande är det viktigt att den tas seriöst av samtliga deltagare.  

 

Det är viktigt att man under övning håller den här strukturen hela tiden, 

och att man trycker på att det måste vara såhär så det inte bli slentrian, 

ska inte säga lekskola //men så att det hålls på en allvarlig nivå när man 

övar. (Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna anser att traumaövning spelar en viktig roll för att utveckla 

kommunikation och även för att identifiera brister. Även teamarbetet utvecklas då det 

ger deltagarna möjlighet att reflektera över vad som kan förbättras, genom utvärdering 
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efter traumaövning. Sjuksköterskorna beskriver att då en traumaövning fungerat bra är 

det stärkande för självförtroendet samt yrkesrollen.  

6.2 Struktur -att förhålla sig till vissa ramar 

I denna huvudkategori beskrivs vikten av att arbeta strukturerat och förhålla sig till 

rutiner och riktlinjer vid ett traumaomhändertagande vilket upplevs påverka 

kommunikationen. För att uppnå och bibehålla en god struktur och en välfungerande 

kommunikation spelar ledarskapet en central roll. Underkategorier som framkommer är: 

Ansvar för ledarskap och Rätt kompetens på rätt plats. 

6.2.1 Ansvar för ledarskap 

För en fungerande kommunikation inom traumateamet upplever sjuksköterskorna att det 

behöver finnas en person som tar ett ledande ansvar. Främst handlar det om 

undersökande läkare, oftast primärjour kirurg. Sjuksköterskorna känner också en ökad 

trygghet då det finns en teamledare, oftast bakjour kirurg, som kan stötta den 

undersökande läkaren och traumateamet. Det är särskilt viktigt med en teamledare då 

undersökande läkare har mindre erfarenhet av att leda ett traumaomhändertagande. 

Teamledarens viktigaste uppgifter vid traumaomhändertagandet anser sjuksköterskorna 

är att överblicka traumasituationen och uppmärksamma viktig information så att hela 

teamet delges denna, om undersökande läkare inte gör detta. Vid de tillfällen ingen 

bakjour kirurg deltar som teamledare benämner sjuksköterskorna ofta undersökande 

läkare som teamledare. Det är viktigt att undersökande läkare tydligt visar att denne har 

det ledande ansvaret, både när det gäller att strukturera arbetet samt att styra 

kommunikationen. Det handlar särskilt om att undersöka patienten enligt ABCDE- 

principen och tydliggöra fynden, högt och tydligt, till teamdeltagarna vilket 

sjuksköterskorna uppfattar positivt och beskrivs av en informant: ”jag kände att alla 

deltagarna var väldigt tydliga, doktorn var väldigt tydlig från A-E // och man tänkte 

högt hela tiden och det gillar jag” (Informant 3). 

Då detta brister är det viktigt att teamledare träder in och styr undersökande läkare och 

traumateam till det strukturerade arbetssättet. Teamledaren ska även kunna prioritera 

arbetsordning de gånger då flera arbetsuppgifter begärs samtidigt. Sjuksköterskorna 

upplever trygghet och lugn då det finns ett tydligt ledarskap, vilket också påverkar hela 

traumateamet i positiv riktning. 

 

”Givetvis kan ju inte bara han (undersökande läkare) prata men..han måste hålla 

strukturen för kommunikationen..förväntar han sig att man svara tillbaka och begär det 

så kommer resten av gruppen att agera på samma vis.” (Deltagare 5) 

 

Detta upplever sjuksköterskorna bidrar till att teamdeltagarna har lättare att fokusera på 

sina respektive arbetsuppgifter, kommunicerar ordentligt och atmosfären i akutrummet 

blir lugn. Vid brister i ledarskap upplever sjuksköterskorna att det inom traumateamet 

kan uppstå förvirring och en känsla av oordning. Framförallt beskrivs att då teamledaren 
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inte tar sig an sin ledarroll ordentligt, och brister i att leda och styra upp 

traumaomhändertagandet, kan traumateamet påverkas negativt.  

 

”Stissigt när det inte är ett tydligt ledarskap..att man inte har den här teamledaren..som 

går fram som en teamledare..det finns ju alltid en, men som inte tar sig an den 

(ledarrollen).” (Informant 6) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att det exempelvis blir ostrukturerat då undersökande läkare 

frångår ABCDE-konceptet, och undersöker patienten i en ordning som avviker från 

strukturen och exempelvis börjar på bokstav C utan att ha delgett eller undersökt A och 

B. Sjuksköterskorna beskriver att det kan upplevas stimmigt och rörigt i arbetet kring 

patienten, då strukturen frångås, vilket även bidrar till att kommunikationen inom 

traumateamet försämras. Sjuksköterskorna känner i vissa fall ansvar för att tydligt 

markera då något är otydligt, oklart eller bristfälligt, exempelvis då de får flera 

uppmaningar att utföra på en gång. Vid dessa tillfällen kan sjuksköterskorna 

uppmärksamma undersökande läkare eller teamledare på problemet. Det är då 

teamledarens uppgift att prioritera arbetsordning för att åter få struktur i arbetet. Det 

framkommer också att en del sjuksköterskor själva känner ansvar för att styra upp 

situationen då det inte finns ett tydligt ledarskap och kommunikationen brister. Det kan 

då handla om att påminna undersökande läkare eller teamledare att följa 

arbetsstrukturen. Det kan också ta sig i uttryck genom att be dem förmedla information 

högt och tydligt till övriga teamet. 

 

Om inte kirurgen är helt tydlig med sin kommunikation // att man då 

steppar upp: ok var är vi? För det tror jag blir ett lugn när man blir 

organiserad för alla känna sig trygga med att vi vet var vi är nånstans. 

(Informant 10) 

 

Flera sjuksköterskor uttrycker en känsla av ansvar för att traumaomhändertagandet ska 

bli så bra som möjligt. De uttrycker vikten av att våga synas och höras i traumateamet 

för att arbetet ska fortskrida i rätt riktning.  

6.2.2 Rätt kompetens på rätt plats 

Sjuksköterskorna upplever att det är betydelsefullt att var och en tar ansvar för sina egna 

arbetsuppgifter och att kollegor besitter den kompetens som krävs. Sjuksköterskorna 

känner ett övergripande ansvar över traumasituationen men beskriver vikten av att var 

och en ansvarar och utför sina uppgifter.  
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”Man är ju väldigt mycket organisatör //på nåt vis har man ju den här övergripande 

handen bakom. Det känns som man organisera hela arbetet på nåt vis..och 

dokumentera och så.” (Informant 5) 

 

Detta bidrar till att sjuksköterskorna också kan fokusera på sina uppgifter. Då vetskap 

om att traumadeltagarna utför sina åtaganden skapas lugn hos sjuksköterskorna. Det 

framkommer även att det är positivt om samtliga deltagare arbetar lugnt och metodiskt.  

Några av sjuksköterskorna uppger att det på arbetsplatsen finns speciella aktionskort där 

det står beskrivet vad varje deltagare i traumateamet har för uppgifter och åtaganden, 

baserat på profession. Dessa ses som ett bra hjälpmedel vid traumaomhändertagande, 

vilket bidrar till lugnare arbetsmiljö, trygghet och struktur vilket beskrivs som gynnsamt 

för kommunikation. Då inte detta uppfylls, och deltagarna inte utför sina arbetsuppgifter 

korrekt, upplever sjuksköterskorna att kommunikationen störs och de känner ansvar för 

att istället kontrollera traumadeltagarnas utföranden. Då fokus och tid behöver ägnas på 

att efterhöra med andra deltagare om vad som görs eller inte görs, påverkar det 

sjuksköterskorna genom att de då inte kan vara lika uppmärksamma på övrig 

information som kommuniceras i rummet. Det kan också innebära att behöva frångå 

sina arbetsuppgifter och istället hjälpa till med sådant som egentligen tillhör någon 

annans ansvarsområde. Det försvårar för sjuksköterskan att fokusera på sina egna 

uppgifter, där dokumentation och samordning ses som främsta uppgift. 

 

Jag blir ju väldigt fokuserad på mina uppgifter och får lite 

tunnelseende..det är klart att man ska se helhetsbilden men samtidigt 

måste jag fokusera på mina uppgifter // jag kan ju inte ansvara egentligen 

för att nån inte gör sina uppgifter..alla har ju ett egenansvar. (Informant 

3) 

 

Sjuksköterskorna ser sig själva som en viktig del i traumateamet och nämner att de vid 

ett traumaomhändertagande vill känna kontroll över situationen. För att uppnå detta och 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter önskas att läkaren kommunicerar fynden på 

patienten enligt ABCDE-principen. Då avvikelser görs från denna struktur skapas 

förvirring hos sjuksköterskorna, vilket kan medföra bristande dokumentation och 

kontrollförlust.  

Vid traumalarm samlas professioner från olika enheter på sjukhuset, vilket ställer krav 

på att deltagare behöver ha kännedom om akutrummet och var material finns. Bristande 

lokalkännedom hos deltagare upplever sjuksköterskorna vara en omständighet som kan 

skapa oordning. De beskriver en känsla av ansvar för att hjälpa övriga deltagare att hitta 

i akutrummet, då de anses ha bäst lokalkännedom, och vill bidra till att organisera upp 

det praktiska arbetet. Samtidigt uttrycks frustration och irritation över att behöva 

åsidosätta sina egna arbetsuppgifter för att hjälpa andra deltagare med detta: ”de vet inte 

var läkemedlen finns..och det blir en enda röra, ingen ordning och reda” (Informant 7). 
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Denna konflikt försvårar för sjuksköterskorna att uppmärksamma och vara följsam på 

det som kommuniceras av undersökande läkare, teamledare eller andra deltagare.  

6.3 Kommunikationen påverkar patienten 

Under denna huvudkategori presenteras kommunikationens betydelse för hur 

patientomhändertagandet blir. Då kommunikationen i traumateamet är välfungerande 

blir arbetet kring patienten mer professionellt och säkert medan bristfällig 

kommunikation kan innebära konsekvenser för patienten. Underkategorierna 

Välfungerande kommunikation gynnar patienten och Bristande kommunikation riskerar 

patientsäkerheten. 

6.3.1 Välfungerande kommunikation gynnar patienten 

Flertalet sjuksköterskor beskriver att god kommunikation gynnar 

patientomhändertagandet och bidrar till att arbetet går snabbare vilket ses som en viktig 

faktor för utfallet av traumapatienten. Risken för att göra fel eller fördröja 

omhändertagandet anser sjuksköterskorna minskar då kommunikationen är 

välfungerande, här nämns både läkemedelsrelaterade uppgifter såväl som 

dokumentation och samarbete i traumateamet. Vid ordinationer av läkemedel, är vikten 

av att få tydliga instruktioner om preparat, styrka och mängd väsentlig för att det ska 

kunna ges på ett patientsäkert sätt. 

 

”Är man inte tydlig så är det större risk att det bli fel och att man missar nåt // att ju 

klarare och tydligare kommunikation är desto mindre fel och bättre miljö för oss och 

för patienten.” (Informant 10) 

 

Sjuksköterskorna nämner att aktionskort, med instruktioner för varje deltagare, är ett 

hjälpmedel som bidrar till ett bättre omhändertagande av traumapatienten. Detta då 

arbetsuppgifter bli utförda snabbt och då det är förutbestämt vem som gör vad minskar 

riskerna för att göra fel vilket anses gynnar ett säkert patientomhändertagande. 

Vid välfungerande kommunikation upplevs att omvårdnaden och det patientnära arbetet 

blir bättre, då det är lättare att fokusera på patienten.  Då sjuksköterskorna känner ett 

ansvar för patientens trygghet, utgör omvårdnaden en viktig del. De nämner även att 

patienten påverkas av miljön runtomkring. Ett gott och lugnt arbetsklimat bidrar till en 

lugnare patient som underlättar omhändertagandet, en informant uttrycker att ”och är 

patienten lugn så är det mycket lättare att undersöka den” (Informant 10). 

Vid överlämning och rapportering mellan vårdgivare upplever sjuksköterskorna att det 

är av betydelse att det sker systematiskt och strukturerat, användning av befintliga 

kommunikationsverktyg på arbetsplatsen underlättar detta. För ett patientsäkert 

överlämnande är det viktigt att både sändare och mottagare av rapport ägnar 

uppmärksamhet. 
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6.3.2 Bristande kommunikation riskerar patientsäkerheten 

Bristande kommunikation och oenighet inom traumateamet upplever sjuksköterskorna 

påverkar patienten negativt då det ibland tar längre tid för beslut att fattas, för att 

exempelvis påbörja behandlingar och åtgärder. Felaktiga eller otydliga ordinationer gör 

att sjuksköterskorna behöver vara mer kontrollerande och frågande gentemot 

undersökande läkare vilket stjäl tid för både läkare och sjuksköterska och därmed 

patienten. Dålig kommunikation ökar även risken för missförstånd vilket kan fördröja 

handläggningstiden på akutrummet och/eller försena eventuella förflyttningar till andra 

enheter. 

 

”Om man inte kommunicera vad som ska göras, så kan det bli att man fördröjer, om 

nån planerar en åtgärd och inte tala om det // det kan ju fördröja handläggningstiden.” 

(Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna nämner att då dokumentation behöver ifyllas i efterhand riskeras 

adekvat information att försvinna eller bli felaktig vilket ofta beror på bristande 

kommunikation eller att de behövt ägna tid åt andra arbetsuppgifter, en informant säger: 

”vid dålig kommunikation..jag kanske inte får med det som sägs som kan vara viktig 

information ” (Informant 2). Detta kan påverka och innebära konsekvenser för patienten 

då det finns risk att nästa vårdgivare, exempelvis intensivvården, saknar eller får 

felaktiga uppgifter.  

 

Det kan ju vara helt avgörande för omhändertagandet..rapporterar man 

fel eller på ett dåligt sätt som inte gör att alla symtom eller händelser 

uppfattas av den som tar emot den..så kan man ju få en helt annan 

indikation på vad som ska göras. (Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna beskriver att stress har en negativ inverkan på 

patientomhändertagandet då stress försämrar kommunikationen och ofta bidrar till en 

mer högljudd och livlig arbetsmiljö. Personal som ej ingår i traumateamet på 

akutrummet kan bidra till stress och skapar viss distraktion, exempelvis då 

ambulanspersonal fortsätter vårda trots att ansvaret överlämnats till traumateamet. Då 

för många personer deltar vid omhändertagandet kan det bli högljutt vilket försvårar, 

detta både för att det kan bli svårare att komma nära och uppfatta vad som pågår kring 

patienten. 

7 Diskussion 

Utifrån studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplever att kommunikation i 

traumateamet är ett komplext samspel där olika strategier används för att kommunicera. 

Struktur och ledarskap spelar en central roll för kommunikationen i traumateamet. God 
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och dålig kommunikation påverkar sjuksköterskorna i sitt arbete, och samband ses 

mellan god kommunikation och professionellt omhändertagande.  

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, vilket valdes då 

intresse låg i att fånga sjuksköterskornas upplevelser av kommunikation inom 

traumateamet. Detta ansågs fördelaktigt då en kvalitativ intervjustudie tillåter 

informanterna att berätta om sina känslor, tankar och upplevelser vilket ger en bredare 

förståelse för ett fenomen (Polit et al., 2001). Den kvalitativa intervjustudien grundar sig 

i uppfattningen att sanningen finns i betraktarens ögon (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Det finns ingen absolut sanning och inget som är rätt eller fel, då forskaren söker 

förståelse av ett fenomen genom att analysera beskrivningar som uppkommer vid en 

intervju (Henricson, 2012). Ett induktivt förhållningssätt innebär också att forskaren 

inte använder sig av förutfattade meningar, förförståelse, vid analys av data (ibid.). 

Kvalitativa studier strävar inte efter generaliserbarhet, vilket kan ses som en 

begränsning (Polit et al., 2001). I vilken mån resultatet kan användas i andra 

sammanhang eller kontexter är upp till läsaren att avgöra (ibid.). En kvantitativ metod 

uteslöts för denna studie då en djupare beskrivning av erfarenheter och även nyanser i 

beskrivningarna eftersträvades. Detta då det inte ansågs att det med en kvantitativ metod 

varit möjligt att uppnå eftersträvad nyansering då enkäter begränsar möjligheten till 

samma beskrivande resultat. Genom att välja den mest lämpliga metoden för 

datainsamling uppnås trovärdighet i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Informanter rekryterades till studien genom ett strategiskt urval, vilket syftar till att 

välja de som kan ge informationsrika beskrivningar och skapa ett underlag som kan 

svara på syftet (Henricson, 2012). Då sjuksköterskor med olika ålder och erfarenhet 

inom akutsjukvård inkluderades, gavs möjlighet att fånga olika berättelser. Dessa 

variationer av ålder och erfarenhet bidrog till nyansering i resultatet eftersom dessa 

erfarenheter återspeglas i informanternas berättelser. Genom att välja informanter med 

olika erfarenhet ökar möjligheten att fånga olika aspekter på fenomenet, vilket ökar 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). I studien ingår endast kvinnliga 

informanter vilket kan begränsa variationen av berättelser. Medverkan av manliga 

informanter hade ytterligare kunnat bidra till en bredare nyansering och trovärdigare 

resultat men urvalet anses ändå vara representativt för denna studie då det enligt 

Statistiska Centralbyrån (2014) är 90% kvinnor som är grundutbildade sjuksköterskor. 

Ytterligare en omständighet att belysa var att informanterna som deltog i studien var 

grundutbildade sjuksköterskor med varierad erfarenhet av akutsjukvård. Ingen av de 

tillfrågade var specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning akutsjukvård. Då 

specialistprofessionen är relativt ny i regionen där studien genomfördes fanns inte 

möjlighet att rekrytera tillräckligt många informanter med aktuell specialistkompetens. 

Dock fanns särskilda krav för att ha genomgått ATSS-utbildning, vilket informanterna 

genomgått. Med utgångspunkt av detta ansågs urvalet ändå vara representativt för 

studien då arbetsuppgifter vid trauma i dagsläget inte skiljer specialistutbildade 

sjuksköterskor från grundutbildade sjuksköterskor på en akutmottagning.  
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I studien inkluderades intervjuer från 11 informanter. Vid transkribering och 

analysarbete upptäcktes att materialet var tillräckligt omfattande för att besvara studiens 

syfte. Datamättnad tycktes vara uppnådd vilket stärker studiens tillförlitlighet 

(Dahlberg, 1997). Teoretisk mättnad inträder då det inte längre förekommer nya 

mönster som förändrar innebörden av helheten (ibid.). Fler intervjuer ansågs inte bidra 

ytterligare till resultatet även om det möjligtvis hade kunnat tillföra fler beskrivningar, 

men huvudfynden hade förblivit detsamma  

I studien användes semistrukturerad intervjuteknik vilket ger intervjuaren viss 

flexibilitet och tillåter deltagaren att berätta på ett verklighetstroget och beskrivande sätt 

(Polit et al., 2001). Genom att utgå ifrån att ställa samma frågor till samtliga deltagare 

och att också följa upp med frågor för att snäva in mot syftet ökar tillförlitligheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Som stöd för intervjuerna upprättades en intervjuguide 

med frågor att utgå ifrån. Utmaningen i en intervjustudie är att få intervjupersonerna att 

uttrycka sina erfarenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). I intervjusituationen 

ställs krav på forskarens förmåga att kunna uppfatta, föreställa sig och sätta sig in i den 

andra personens livsvärld (ibid.).  

En pilotintervju genomfördes före de egentliga intervjuerna. Det är viktigt för studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet, då undersökningsfrågorna testas för att kunna generera 

relevant data (Henricson, 2012). Vid pilotintervjun samt ytterligare två intervjuer 

närvarade bägge författarna, varav den ena höll i intervjun och den andra observerade. 

Efter pilotintervjun kompletterades intervjuguiden med ytterligare frågor för att 

möjliggöra för bredare beskrivningar. Därefter genomfördes övriga intervjuer separat då 

förmågan att genomföra intervjuer utvecklades efterhand. Detta tillvägagångssätt valdes 

för att validera intervjuguiden sinsemellan samt för att bygga upp självförtroende för att 

genomföra intervjuer individuellt. Enligt Thomsson (2002) är intervjuer med endast en 

intervjuare att föredra för att gynna god relation och undvika maktpositionering då 

informanten kan finna sig i underläge vid fler än en intervjuare. Intervjuerna spelades in 

på mobiltelefon. Inspelningar ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Då tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer saknades fanns en medvetenhet om 

att det kan ha påverkat intervjuernas kvalitet och riktning. Fokus var att ställa öppna 

frågor till intervjupersonerna för att möjliggöra för uttömmande svar. Öppna frågor 

tillåter rikare och fylligare svar om deltagaren är uttrycksfull och samarbetsvillig (Polit 

et al., 2001). Även klargörande frågor förekom, för att bekräfta det som sagts men även 

för att leda intervjupersonen tillbaka till studiens fokus då samtalet tagit en annan 

riktning. Ledande frågor undveks då det finns risk att gå miste om viktiga beskrivningar 

vid användning av det (Polit et al., 2001).  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och under arbetstid. Då en del 

av intervjuerna genomfördes på författarnas arbetsplats har en medvetenhet om att den 

arbetsrelation som finns med intervjupersonerna kan påverkat resultatets trovärdighet. 

Under intervjutillfället var informanterna friställda sitt ordinarie arbete. Intervjun 

genomfördes på avskilda rum. Det är viktigt att intervjun genomförs ostört för att både 
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intervjuaren och informanten ska kunna lyssna och reflektera över det som berättas 

(Thomsson, 2002).   

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i direkt anslutning efter intervjun för att 

bevara betoningar och uttryck i intervjun. Då man är ute efter den sociala interaktionen i 

en intervju kan dessa uttryck ha central betydelse för analysen (Kvale & Brinkmann, 

2014) Detta ökar förståelsen och tillförlitligheten av materialet (ibid.).  

En innehållsanalys av materialet genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Materialet lästes upprepade gånger för att få en djupare förståelse för innehållet. Till att 

börja med genomfördes en översiktlig analys av samtliga intervjuer separat, där 

meningsbärande enheter, kondensering, kodning och skapande av kategorier gjordes. 

Detta gjordes för att varje författare skulle skapa sig en egen tolkning av materialet utan 

påverkan av den andres uppfattningar. Därefter jämfördes och diskuterades materialet 

gemensamt, och de slutliga kategorierna och koderna fastställdes. Genom att jämföra 

materialet och tillsammans genomföra analysen togs allt material tillvara och risken för 

att viktig information skulle förbises minskades. Då man vid en latent innehållsanalys är 

ute efter att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader är tanken 

att undvika att helheten går förlorad och kodningarna blir för detaljerade (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att vara säkra på att innebörden bevarades jämfördes koderna mot 

de meningsbärande enheterna i analysarbetet. Materialet sågs utifrån en latent nivå för 

att förstå den underliggande meningen, vilket slutligen resulterade i ett övergripande 

tema. Ett tema beskrivs som den gemensamma meningen man finner i kategorierna 

(Polit et al., 2001). Genom att tydligt beskriva tillvägagångssätt av analysen höjs 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ett så öppet förhållningssätt som möjligt inför materialet vidhölls av författarna för att 

undvika att egna värderingar och erfarenheter påverkade. Enligt Dahlberg (1997) kan 

det diskuteras huruvida studier påverkas av att forskaren har kännedom om 

forskningsområdet. Problematisering, genomförande av intervjuer, analys och tolkning 

av resultat kan förstärkas av att forskaren är bekant med området. Författarna har själva 

erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvården och deltagande i traumateam, därav fanns 

en förförståelse i ämnet inför uppstart av studien. Författarna är medvetna om att den 

egna tidigare erfarenheten och synsättet på kommunikation i traumateam kan påverkat 

arbetsprocessen men för att inte forskningens objektivitet skulle störas åsidosattes 

förförståelsen (Henricson, 2012). 

Studien genomfördes på en akutklinik i södra Sverige. Teamsammansättning och 

riktlinjer för trauma kan skilja sig på andra akutsjukhus, vilket bör tas i beaktande då 

ställning tas till överförbarhet. Genom att noggrant beskriva metodens tillvägagångssätt 

ges läsaren möjlighet att bedöma om resultatet går att överföra till andra traumateam 

(Graneheim & Lundman, 2004).  
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet från föreliggande studie identifierar att kommunikationen i ett traumateam är 

ett komplext samspel beroende av en rad olika faktorer som avgör utfallet, vilket ligger 

till grund för aktuell resultatdiskussion.  

Studier visar att en god kommunikation ligger till grund för att 

traumaomhändertagandet skall bli optimalt (Clements, Curtis, Horvat & Shaban, 2015; 

Cole & Crichton, 2005; Foronda et al., 2016). I föreliggande studie identifieras 

betydelsen av tydlig kommunikation som är riktad och rak. Dessa fynd är förenliga med 

tidigare studier, exempelvis beskriver Brindley och Reynolds (2011) vikten av att vid 

krissituationer kommunicera entydigt och den som sänder meddelandet behöver vara 

bestämd. Det framkommer även i föreliggande studie att bekräftelse på att man förstått 

meddelandet grundlägger för en god kommunikation. Cole och Crichton (2005) påvisar 

betydelsen av denna typ av bekräftelse, som särskilt används mellan sjuksköterska och 

läkare, och är extra viktig vid läkemedelsordinationer och då traumadeltagare tilldelats 

flera uppgifter på en gång som behöver prioriteras.  

I föreliggande studie visar det sig att sjuksköterskorna helst kommunicerar verbalt men 

även icke-verbal kommunikation förkommer i viss mån. Härgestam et al. (2016a) 

bekräftar att den verbala kommunikationen är viktig för teamets prestation vid akuta 

situationer. Dock beskrivs att även icke-verbal kommunikation såsom ögonkontakt och 

kroppsspråk används, och behöver tas i betraktande då det representerar mer än 65 % av 

kommunikationen. Gester och uttryck understryker och betonar vikten i uppmaningar 

och kan ge intryck av hur uppmärksam och delaktig man är i interaktionen (ibid.). 

Särskilt används icke-verbal kommunikation av teamledare vid tillfällen då brådskande 

uppgifter behöver verkställas (Cole & Crichton, 2005; Härgestam et al., 2016a). 

Ömsesidig ögonkontakt används främst då teamledare diskuterar prioritering av 

handlingar eller behandlingar med anestesiläkare, dock har uppmärksammats att övriga 

teammedlemmar sällan har ögonkontakt med varandra under traumaomhändertagande 

(Härgestam et al., 2016a). Inom systemteorin, där flera delar utgör ett system, sker det 

viktiga vid kommunikationen hos mottagaren och sändaren fungerar som drivande för 

att en förändring ska ske (Öquist, 2008). Att tänka i nivåer är nödvändigt för att förstå 

hur kommunikationen mellan människor fungerar, och gränserna mellan systemets olika 

nivåer behöver upprätthållas för att helheten ska fungera. Vid dubbel eller tvetydig 

kommunikation, att verbalt uttrycka något samtidigt som kroppen uttrycker något annat 

kan röra sig om en sammanblandning av dessa nivåer (ibid.). I föreliggande studie 

framkommer betydelsen av att ha vetskap om vilka som ingår i traumateamet, vilket ger 

ökad trygghet, och att ha en djupare relation med deltagare gynnar teamkänslan. Det 

bekräftas av Cole och Crichton (2005) att då traumadeltagarna är medvetna om 

varandras roller och dess yrkesskicklighet påverkas teamet positivt. Teamdeltagare som 

känner varandra väl arbetar mer effektivt än om man sätter ihop ett team som inte 

känner varandra (ibid.). Med bakgrund av ovanstående bör kommunikation ses som en 

viktig del vid traumaomhändertagande. Traumadeltagarna är beroende av varandra, och 

alla behövs för en fungerande helhet. 
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Kommunikationen i traumateamet är, som tidigare nämnts, komplex och det 

framkommer även omständigheter som försvårar för en god kommunikation. Denna 

komplexitet i kommunikationen bekräftas av Cole och Crichton (2005) som anger olika 

faktorer som försvårar en effektiv kommunikation. Resultatet i föreliggande studie visar 

att avsaknad av rak och tydlig kommunikation leder till förvirring och oenigheter i 

traumateamet, dessa brister i kommunikationen skapar otrygghet och en känsla av 

otillräcklighet och kan även framkalla stress vilket tenderar att medföra mer 

uppgiftsfokuserade deltagare. Tidigare forskning visar på att då traumapatienten är 

allvarligt skadad tenderar traumateamet att höja sina röster och kommunikation blir 

kommandobetonad vilket försämrar den redan dåliga kommunikationen som kan uppstå 

i en stressad situation (Brindley & Reynolds, 2011; Cole & Crichton, 2005). Stress och 

osäkerhet kan dock ha motsatt verkan och innebära att även erfarna yrkesutövare blir 

tysta vid krissituationer (Brindley & Reynolds, 2011). Stress gör att 

teamkommunikationen försämras och läkare blir sämre på att kommunicera vad de gör 

och varför, och delger ofta bara information till andra läkare och inte övriga teamet. Till 

sjuksköterskor delges ofta information först senare, när problem redan är konstaterat 

(ibid.). 

I denna studie identifieras att personliga egenskaper där negativa attityder och hierarki 

påverkar kommunikation inom teamet negativt. Cole och Crichton (2005) bekräftar 

detta och menar att attityder och beteenden som skapar fientlighet och begränsar 

kommunikationen kan ha en skadlig effekt på deltagare i teamet och leda till sänkt 

självförtroende. Även begränsad erfarenhet av traumaomhändertagande påverkar 

kommunikationen negativt, liksom hierarki, okända teammedlemmar eller dåligt 

beslutsfattande (ibid.). Ur ett livsvärldsperspektiv är det viktigt att förstå världen som 

den upplevs av människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en ökad förståelse för 

varandras livsvärld kan utmaningarna som uppstår vid stress hanteras och därmed bidra 

till bättre teamkänsla som gynnar kommunikationen. Det är därför väsentligt att ta 

hänsyn till och vara medveten om hur personliga egenskaper hos deltagare påverkar 

kommunikation och hur dess reaktion vid stressituationer såsom trauma.  

Denna intervjustudie visar på betydelsen av ledarskap, då det har en central roll för 

utfallet av den kollaborativa kommunikationen och teamarbetet. Ledarskapet påverkar 

hela teamets arbete och hur väl omhändertagandet fungerar. Även andra studier 

bekräftar vikten av ledarskap och beskriver att teamledaren har en mycket viktig 

funktion (Cole & Crichton, 2005; Härgestam et al., 2016a). Personlighet och erfarenhet 

är faktorer som påverkar hur ledare agerar, och bidrar till stor del om ett 

traumaomhändertagande blir bra eller dåligt (Cole & Crichton, 2005). De har en viktig 

roll att ansvara för och involvera alla i teamet (ibid.). Vidare beskrivs att ledarskap och 

kommunikation är stora utmaningar vid omhändertagande av traumapatienter (Wisborg 

et al., 2006). I denna intervjustudie framkom förmågan att arbeta strukturerat och att 

kommunicera tydligt som framgångsrika ledaregenskaper. Exempel på goda 

ledarskapsegenskaper är förmågan att etablera en gemensam teamkänsla, koordinera 

uppgifter, centralisera information och etablera struktur (Brindley & Reynolds, 2011). 

Då teamledaren utnyttjar sin auktoritet, genom att domdera och vara högljudd för att 
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styra teamet, skapas konflikter inom teamet och denna form av ledarskap har ofta 

negativ effekt på teamdeltagarna (Cole & Crichton, 2005). Stöd för ledarskapets 

betydelse kan också ses inom systemteorin, där Öquist (2008) beskriver att det i alla 

system finns olika nivåer av hierarkisk uppbyggnad. Utifrån detta tolkas att ett bra 

ledarskap på den högre nivån anpassar verksamheten på lägre nivåer vilket medför och 

möjliggör för övriga teamdeltagare att anpassa sig och kommunikationen i teamet 

sammanhålls. Ledarskapets betydelse för hur övriga teamdeltagare agerar och 

kommunicerar kan föranleda vidare diskussioner om hur ledarskapet kan utvecklas. 

Resultatet från föreliggande studie visar att sjuksköterskan ibland tenderar att delvis 

överta ledaransvar då det saknas ett tydligt ledarskap. Det beskrivs i en annan studie att 

även övriga teammedlemmar ibland tar över ledarskapet vid bristande sådant, särskilt då 

ledaren framstår som tveksam, tyst eller uttrycker tvetydighet (Härgestam et al., 2016). 

Ytterligare en studie åskådliggör hur sjuksköterskor som ledare kan påverka 

traumaarbetet (Clements et al, 2015). Då sjuksköterskor tilldelas en ledande funktion 

som teamledare, tillsammans med teamledande läkare, för att överblicka, prioritera och 

delegera åtgärder förbättras kommunikationen och det bidrar till ett bättre fungerande 

traumateam (ibid.).  

Utifrån denna studies resultat framträder att det är av vikt att deltagarna i traumateamet 

besitter rätt kompetens samt ansvarar för att utföra sina arbetsuppgifter. För 

sjuksköterskan skapas förvirring och bristande fokus då de egna arbetsuppgifterna 

behöver åsidosättas för att hjälpa andra deltagare. En studie bekräftar vikten av att alla 

har en förutbestämd roll under traumaomhändertagande (Cole & Crichton, 2005). 

Förutbestämda roller är viktigt för att upprätthålla en god teamkänsla (ibid.). Även 

avsaknad av kunskap och erfarenhet visar sig ha stor betydelse för hur 

kommunikationen fungerar i traumateamet och då deltagarna inte uppfyller sin roll 

påverkas teamet negativt och det finns risk för känsla av utanförskap (Cole & Crichton, 

2005; Foronda et al., 2016). I föreliggande studies resultat identifieras att 

sjuksköterskorna känner ett övergripande ansvar för det som pågår vid ett 

traumaomhändertagande. Dock framkommer i tidigare forskning att det kan innebära 

svårigheter att ha en övergripande överblick över traumasituationen då man samtidigt 

tilldelas andra specifika uppgifter (Clements et al., 2015). Det kan skapa frustation hos 

sjuksköterskan och kan försvåra ett optimalt patientomhändertagande (ibid.). 

Resultatet från föreliggande studie visar på vikten av att arbeta utifrån förutbestämda 

strukturer och riktlinjer i traumateamet för ett gynnsamt omhändertagande. Ovanstående 

är förenligt med det som beskrivs i tidigare studier då användandet av ett strukturerat 

arbetssätt förbättrar både kommunikationen och samarbetet i teamet betydligt (Clements 

et al., 2015; Cole & Crichton, 2005). Kommunikativa missförstånd som kan förekomma 

i samband med patientomhändertagandet minimeras genom att följa förutbestämda 

strukturer, exempelvis ATLS (Cole & Crichton, 2005). I linje med systemteorin är det 

viktigt upprätthålla gränser mellan systemets olika nivåer för att uppnå en fungerande 

helhet (Öquist, 2008).  Med bakgrund av detta att det är viktigt att var och en i 

traumateamet värnar om sina egna arbetsuppgifter och varje deltagares kompetens ska 

tas i beaktande vilket är betydelsefullt för ett framgångsrikt omhändertagande. 
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I denna studie framkommer att traumaövning är av betydelse för att förbättra flera 

områden hos teamdeltagare, däribland kommunikation, ledarskap, samarbete och 

strukturerat omhändertagande samt att identifiera brister. Flera tidigare studier bekräftar 

att traumaövning är en viktig del för att utveckla färdigheter hos teamdeltagare 

(Bagnasco et al., 2013; Cole & Crichton, 2005; Foronda et al, 2016; Härgestam et al, 

2016a; Härgestam et al, 2016b; Rice et al., 2016; Wisborg et al., 2006). Traumaövning 

bidrar bland annat till att antalet fel minskar och deltagare presterar bättre i teamet 

(Bagnasco et al., 2013; Wisborg et al., 2006). Vidare förbättras deltagares 

kommunikativa färdigheter (Foronda et al., 2016; Rice et al., 2016). Även 

ledaregenskaper och yrkesroller förbättras efter teamträning (Härgestam et al., 2016b; 

Rice et al., 2016). Dock påpekar Wisborg et. al (2006) att ledarskap, kommunikation 

och samarbete är de färdigheter som är svårast att förbättra. I föreliggande studie 

framkommer att sjuksköterskans självförtroende och yrkesroll stärks efter 

traumaövningar, och hon känner sig tryggare, vilket bekräftas av Rice et al. (2016) som 

menar att förbättring och tillfredställelse på flera områden ses hos sjuksköterskan, 

däribland ökat självförtroende och förbättrat kritiskt tänkande. 

I denna intervjustudie framgår att regelbundna traumaövningar, där kommunikation är 

en del, är viktigt för att uppnå resultat och att de bör vara realistiska för att uppnå en 

känsla av allvar. Resultatet visar även att erfarenheter från traumaövning omsätts vid 

verkligt trauma. En studie går i linje med detta resultat då kommunikation inte kan tas 

för given utan behöver tränas regelbundet likväl som tekniska färdigheter (Härgestam et 

al., 2016a). Det visar sig också att simuleringsövningar är mer effektiva ur 

lärandesynpunkt jämfört med teoretiska lektioner (Foronda et al., 2016). Det ifrågasätts 

dock om traumaövning med simuleringsdocka kan ge samma upplevelse av stress för 

teamet som vid ett verkligt trauma (Cole & Crichton, 2005). Tidigare forskning 

tydliggör att det är en fördel att göra traumaövningar realistiska i den arbetsmiljön där 

trauman vanligen omhändertas och där det finns bekant utrustning (Wisborg et al., 

2006; Rice el al, 2016). Sammantaget anses således att traumaövningar, som förbättrar 

såväl kommunikation, ledarskap och teamarbete bör ses som ett viktigt inslag för att 

uppnå ett optimalt patientomhändertagande. Med bakgrund av detta skulle det vara 

gynnsamt för akutverksamheten att genomföra regelbundna traumaövningar.  

Utifrån föreliggande studie ses en klar koppling mellan kommunikationens inverkan på 

patientutfallet, där ett välfungerande kollaborativt arbetssätt är viktigt. Då 

kommunikationen är framgångsrik blir omhändertagandet säkrare vilket gör utfallet för 

patienten bättre och omvänt bidrar bristande kommunikation till sämre patientutfall. Att 

samarbete och kommunikation påverkar patientsäkerheten bekräftas av Kilner och 

Sheppard (2009) och Rice et al. (2016). Även Bagnasco et al. (2013) beskriver att en 

stor del av patientsäkerheten beror på hur väl kommunikationen i traumateamet 

fungerar. Det är viktigt att upprätthålla en struktur för att minimera fel vid 

informationsöverföring (ibid.). Användande av standardiserade 

kommunikationsinstrument, så som SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, 

Rekommendation) förbättrar kommunikationen betydligt (Bagnasco et al., 2013; 

Foronda et al., 2016). SBAR är användbart vid situationer som drar nytta av struktur, 
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exempelvis då patienten ska överlämnas till andra vårdgivare eller då en 

sammanfattning behöver göras av komplexa patienter (Brindley & Reynolds, 2011; 

Foronda et al., 2016). Studier visar vikten av kommunikation, då dålig kommunikation 

mellan vårdgivare är det som orsakar flest missförstånd och är en stor orsak till att 

patientsäkerheten hotas (Bagnasco et al., 2013; Rice et al., 2016). Kommunikativa 

brister har negativ inverkan på patientsäkerheten och medför förlängd vårdtid med 

ökade kostnader (Bagnasco et al., 2013; Rice et al., 2016).  

Även arbetsmiljön är av betydelse och påverkar kommunikationen mellan 

traumadeltagare enligt resultat från föreliggande studie, vilket också påvisas av Cole 

och Crichton (2005) som hävdar att förekomsten av högteknologisk utrustning och ett 

stort antal vårdgivare kan medföra att arbetsmiljön blir livlig. Oljud och stimmig miljö 

bidrar till att interaktionen mellan vårdgivare ofta störs. Det innebär risk för feltolkning 

av information då deltagare behöver upprepa sig i stressfyllda situationer (ibid.). 

Frekvensen av läkemedelsrelaterade misstag beskrivs vara ofta förekommande på 

akutmottagningar och beror på stress och dålig kommunikation (Bagnasco et al., 2013). 

I resultatet från föreliggande studie framkommer att sjuksköterskors förmåga till god 

dokumentationen beror på hur väl kommunikationen fungerar. Vid bristande 

dokumentation uppkommer en oro för patientsäkerheten. I tidigare studier beskrivs att 

en väl utförd dokumentation ses som en bidragande faktor till om 

traumaomhändertagande blir framgångsrikt eller ej (Bagnasco et al., 2013; Clements et 

al., 2015). Utifrån ett livsvärldsperspektiv är patientens hälsa, välbefinnande och lidande 

i fokus (Dahlberg et al., 2003). Vid hotad patientsäkerhet, på grund av bristande 

kommunikation kan det finns risk att åsamka patienten ett vårdlidande snarare än att 

främja hälsa och välbefinnande. Då omhändertagandet istället ges förutsättningar för att 

bli gynnsamt och tidseffektivt, kan det i förlängningen innebära förbättrade 

behandlingsresultat för patienten. Försenade eller otillräckliga insatser i det akuta 

traumaomhändertagandet kan bidra till förlängd vårdtid och medföra komplikationer för 

patienten samt även samhällsekonomiska förluster. Det är viktigt att den 

högspecialiserade vården bedrivs på ett sådant sätt att utnyttjande av hälso- och 

sjukvårdens resurser sker effektivt (Socialstyrelsen, 2015).  

8 Slutsats 

Föreliggande studies resultat visar att sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplever 

att kommunikation i samband med trauma är ett komplext samspel och spelar en 

avgörande roll för hur traumateamet samarbetar och hur utfallet för patienten blir. Rak 

och tydlig kommunikation, med adresserade mottagare som också bekräftar avsändaren, 

är väsentligt. Bristande kommunikation skapar förvirring, osäkerhet och stress vilket 

leder till försämrat teamarbete och negativa påföljder för patienten. Det är viktigt att det 

finns ett tydligt ledarskap, som upprätthåller struktur i kommunikation och 

omhändertagande. Traumaövningar bidrar till förbättringar i kommunikation, ledarskap 

samt traumaomhändertagande och sjuksköterskan känner sig stärkt i sin yrkesroll.  

Utifrån studiens resultat, med vetskap om kommunikationens komplexitet och dess 

betydelse vid trauma är det av vikt att lyfta ämnet för diskussion i verksamheten på 
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akutmottagningar. Det bör till viss del även kunna appliceras i andra sammanhang inom 

vården där sjuksköterskan berörs av kollaborativ kommunikation.  

Studiens resultat belyser endast sjuksköterskornas perspektiv, vilket för denna studie var 

av intresse, men kan ses som en begränsning. För fortsatt forskning kan det vara av 

intresse att få en fördjupad förståelse för andra professioners enskilda upplevelser av 

samma fenomen, för att få en bredare dimension och ytterligare identifiera vad som kan 

förbättra den kollaborativa kommunikationen.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Brev till verksamhetschef 

Vi är två sjuksköterskor som studerar en vidareutbildning med inriktning inom 

akutsjukvård vid Linneuniversitetet i Växjö. Det ingår i utbildningsprogrammet att 

skriva en magisteruppsats.  

Vår uppsats inriktar sig på hur sjuksköterskor upplever kommunikation i samband med 

traumaövning då kommunikation spelar en central roll. Genom att få en ökad förståelse 

för hur sjuksköterskan upplever att kommunikationen fungerar i samband med 

traumaövning, hoppas vi kunna se vad som är av betydelse för ett säkert 

omhändertagande av traumapatient.  

För att samla in information till studien kommer vi att genomföra intervjuer av 

sjuksköterskor med erfarenhet av detta, på de två sjukhusen i Region Kronoberg. 

Intervjuerna kommer troligen vara kring 30–45 minuter. Dessa kommer att spelas in på 

ljudfil för att sedan kunna användas vid analys av materialet. Materialet kommer 

hanteras konfidentiellt, intervjupersonerna blir anonyma och material kommer enbart 

hanteras av oss och vår handledare. 

Deltagande i studien är frivillig, det går närsomhelst att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange orsak.  

Intervjuerna kommer resultera i en magisteruppsats som ni gärna får ett exemplar utav 

om så önskas.  

Vi har genomfört en etisk egengranskning där utfallet blev att granskning av etiska 

kommittén inte var aktuellt.   

För att göra denna studie möjlig behöver vi ditt godkännande för att få genomföra 

intervjuerna på deltagarnas arbetstid.  

Tack på förhand, hälsningar 

 

Victoria Arvidsson  Liselotte Gunnarsson 

  

 

 

Med detta informationsbrev frågar vi dig om tillåtelse att genomföra den tänkta studien. 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till genomförande av studien. 

 

Underskrift:____________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________ 

Datum:________________________________________ 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss eller vår handledare. 

 

Jalal Safipour 

  



  

 

II 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Vi är två sjuksköterskor som studerar en vidareutbildning med inriktning inom 

akutsjukvård vid Linneuniversitetet i Växjö. Det ingår i utbildningsprogrammet att 

skriva en magisteruppsats.  

Härmed tillfrågas Du om att delta i en studie om kommunikationens betydelse vid 

traumaövning. 

Vår uppsats inriktar sig på hur sjuksköterskor upplever kommunikation i samband med 

traumaövning då kommunikation spelar en central roll. Genom att få en ökad förståelse 

för hur sjuksköterskan upplever att kommunikationen fungerar i samband med 

traumaövning, hoppas vi kunna se vad som är av betydelse för ett säkert 

omhändertagande av traumapatient. 

Vi har för avsikt att genomföra intervjuer med sjuksköterskor som deltagit på 

traumaövning på Ljungby eller Växjö lasarett. Intervjuerna kommer uppskattningsvis 

vara 30 minuter eller längre. Vi kommer att spela in intervjuerna för att kunna använda 

materialet vid analys. Materialet kommer hanteras konfidentiellt, du förblir anonym 

under hela processen och materialet kommer enbart hanteras av oss och vår handledare. 

Deltagande i studien är frivillig, det går närsomhelst att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange orsak.  

Vi har för avsikt att genomföra intervjun under din arbetstid och hoppas kunna avtala 

tid som passar både dig och verksamheten. Ring eller maila oss om du har några frågor 

eller funderingar. 

 

Med vänlig hälsning, 
Victoria Arvidsson  Liselotte Gunnarsson 

 

 

Handledare 

Jalal Safipour 

 

Projektets titel: Kommunikation vid traumaövning- en intervjustudie om 

sjuksköterskans upplevelser av kommunikation vid traumaövning 

 

Kontaktinformation: 

Linnéuniversitetet Växjö. Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap. 

Universitetsplatsen 1, 352 52 Växjö 

 

Utbildning: 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård, 60 hp. Avancerad 

nivå. 

  



  

 

III 

Bilaga 3. Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien Kommunikation vid traumaövning- en 

intervjustudie om sjuksköterskans upplevelser av kommunikation vid traumaövning, 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 forskningsperson 

 

 

_______________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

  



  

 

IV 

Bilaga 4. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation deltagare 

Deltagarkod: 

Kön: 

Ålder: 

Antal år som sjuksköterska: 

Antal år på akutmottagning: 

 

Intervjufrågor 

Beskriv vad du tänker på när jag säger kommunikation i samband med trauma. 

 - olika sätt att kommunicera? 

 - vad är bra/dålig kommunikation? 

 

Hur upplever du att traumaövning kan påverka kommunikation i teamet? 

 -vad bidrar och hindrar god kommunikation? 

  

Hur fungerade kommunikationen vid din senaste traumaövning? 

 -hur påverkas du? 

 -vad tror du bidrog till att det blev så? 

 

Vad är viktigt när det gäller kommunikation för att du som sjuksköterska ska känna dig 

trygg i din yrkesroll vid trauma? 

 

Hur påverkas du som sjuksköterska av god respektive dålig kommunikation? 

 

Hur påverkas patienten/omhändertagandet av patient av kommunikationen i teamet tror 

du? 

 

Hur använder du dig av de erfarenheter du får från traumaövning i skarpt läge? 

  



  

 

V 

Bilaga 5. Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

 

Genom undertecknande garanterar handledare att denne läst igenom och granskat etisk 

egengranskning och att studien anses kunna genomföras så som den är beskriven. 

 

_________________________                   __________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 

_________________________  __________________________ 

Underskrift från sökande   Underskrift från 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   


