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Abstrakt 
Bakgrund: Befolkningen blir allt äldre och kräver en mer komplex vård, vilket gör att 
framtidens sjukvård måste kunna interagera med andra verksamheter. 
Intensivvårdssjuksköterskan och sjuksköterskan på akutmottagning har ett nära 
samarbete vid det akuta omhändertagandet av allvarligt sjuka patienter. Ett 
multiprofessionellt team i omhändertagandet ger snabbare diagnos och handläggning på 
akutmottagningen, vilket förkortar tiden till rätt vårdinstans. Professionerna i teamet 
kompletterar varandra, ökar patientsäkerheten och möjliggör personcentrerad vård. 
Ökad kunskap hos vårdpersonalen kring patientens upplevelse av det akuta 
omhändertagandet på akutmottagningen är väsentligt för att kunna förbättra vården för 
patienten i det initiala skedet, men fokus bör även riktas mot sjuksköterskors 
erfarenheter av akut omhändertagande för att identifiera riskfaktorer som kan påverka 
patienten negativt.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av akut omhändertagande av 
patienter med trauma och patienter med svår sepsis eller septisk chock. 
Metod: Metoden i studien utgick från en kvalitativ, induktiv ansats där 14 intervjuer 
genomfördes, varav sju var sjuksköterskor på akutmottagning och sju var 
intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelning. Samtliga intervjuer 
analyserades utifrån en kvalitativ, manifest innehållsanalys.  
Resultat: Analaysprocessen resulterade i fem olika kategorier: ‘Kommunikation är A 
och O’, ‘Vikten av att veta sin roll’, ‘Arbete över gränserna’, ‘Att arbeta utifrån en 
tydlig struktur’ och ‘Vård på olika villkor’.  
Slutsats: Det finns en otydlig struktur i det akuta omhändertagandet av patienter med 
svår sepsis eller septisk chock, som var en följd av otydliga roller och bristfällig 
kommunikation i omhändertagandet. Det framträder fördelar med att införa tydliga 
riktlinjer i det akuta omhändertagandet av patientgruppen med svår sepsis eller septisk 
chock, förslagsvis genom checklistor eller någon form av medicinskt larm i likhet med 
traumalarm, och där ett multiprofessionellt team samverkar kring patienten. 
 
Nyckelord 
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Abstract 
Background: The population is aging and requires more complex healthcare. This 
means that in the future, interaction with other healthcare departments is essential. Such 
interaction would lead to increased demand on the ability to cooperate among healthcare 
personnel. The intensivecare nurse and the nurse in the emergency department have a 
close cooperation when managing the acute severely ill patient. A multiprofessional 
team gives a faster diagnosis and management in the emergency department, which 
shortens the time to the final instance of care. The members of the team complement 
each other, increasing patient safety and enabling person-centered care. Increased 
knowledge with the nursing staff on the acute management in emergency department is 
essential to be able to enhance the care for the patient in the initial stage, but focus 
should also be at the nurse’s experience of the acute management to identify risk factors 
that could pose a negative influence on the patient. 
Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experience of acute management of 
patients with trauma and patients with severe sepsis or septic shock. 
Method: The method used was a qualitative, inductive approach where 14 interviews 
were conducted, seven with nurses from the emergency department and seven intensive 
care nurses from the intensive care department. The interviews were analysed using a 
qualitative, manifest content analysis. 
Result: The analyzation process resulted in five different categories: ‘Communication is 
A&O’, ‘The importance of knowing one’s role’, ‘Work over the borders’, ‘Working 
from a clear structure’ and ‘Care on different terms’.  
Conclusion: There is an unclear structure in the emergency care of patients with severe 
sepsis or septic shock, which was a result of unclear roles and inadequate 
communication in the care. It appears to be advantageous to introduce clear guidelines 
in the emergency care of the patient group with severe sepsis or septic shock, 
suggestively by checklists or some medical alert like a trauma alarm, and where a multi-
professional team interacts around the patient. 
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1 Inledning 
Akutmottagningar i Sverige behandlar en mängd olika sjukdomstillstånd och skador där 
resurser behöver prioriteras utifrån allvarlighetsgrad. Det här görs på de flesta 
akutmottagningar enligt olika triagesystem för att uppskatta den medicinska 
svårighetsgraden och avgöra vilken patient som är i störst behov av omedelbar vård. 
Med några undantag såsom det akuta omhändertagandet vid trauma-, hjärtstopp- och 
strokelarm, så har det varit sällsynt med standardiserade och övergripande arbetssätt 
(Widgren, 2012). Ett multiprofessionellt teamarbete kan minska tiden till att patienten 
blir bedömd av läkare samt den sammanlagda tiden som patienten spenderar på 
akutmottagningen (Muntlin Athlin, von Thiele Schwarz & Farrohknia, 2013). 
Författarna var intresserade av att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor har av 
omhändertagande av akut sjuka patienter. Det är av vikt att undersöka vilka erfarenheter 
vårdarna har som ett led i att förbättra vårdkvalitén för patienten, eftersom vårdarens 
situation påverkar den vård som ges (Dahlberg & Segersten, 2010). Eftersom författarna 
arbetar inom två olika specialiteter, intensivvård och akutsjukvård, och samarbetar vid 
flera olika typer av akuta omhändertagande, fanns ett gemensamt intresse att studera 
akut omhändertagande vid trauma och vid svår sepsis eller septisk chock utifrån dessa 
specialisters perspektiv.  

2 Bakgrund 
 
2.1 Patienten med trauma 
Det finns idag ingen vedertagen definition på begreppet trauma, varken nationellt eller 
internationellt. Tidigare användes begreppet multitrauma som baserades på att kraftigt 
våld ofta gav flera skador, men flera skador i sig behöver inte vara livshotande eller 
kräva särskilda insatser. Ett trauma däremot innebär ett omedelbart hot mot liv eller 
hälsa och att resurser omedelbart bör mobiliseras för ett optimalt omhändertagande 
(Lennquist, 2007). I Sverige har alla akutsjukhus ett så kallat traumalarm som aktiveras 
av en sjuksköterska på akutmottagningen efter särskilda kriterier (Juhlin, 2012). Vid 
aktivering av traumalarm samlas ett team med olika professioner på akutmottagningen 
(Ekwall, 2014). Kriterier för när ett traumalarm aktiveras skiljer sig åt från olika 
sjukhus, men är relaterad till dels skademekanismer och patientens vitala funktioner, 
men även utifrån vilken skadetyp såsom exempelvis fallolycka, trafikolycka, 
fastklämning eller penetrerande våld. I vissa kriterier inkluderas även olika typer av 
skador, som instabilt bäcken eller frakturer på flera långa rörben (Juhlin, 2012; 
Widgren, 2012). I Sverige dör cirka 4000 personer årligen på grund av trauman, vilket 
är ett förhållandevis lågt antal sett ur ett internationellt perspektiv. Detta innebär att 
sjukvårdspersonal, både prehospitalt och på sjukhus, i Sverige har förhållandevis liten 
erfarenhet av att omhänderta patienter som utsatts för allvarliga trauman (Ribbe, 2013).  
De som arbetar med traumapatienter bör vara erfarna och ha särskild utbildning i akut 
omhändertagande och trauma för att kunna arbeta evidensbaserat och patientsäkert 
(Ekwall, 2014). 
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2.2 Patienten med sepsis 
Enligt Surviving Sepsis Campaign (2013) definieras sepsis av pågående infektion med 
samtidig systemisk påverkan på kroppen. Svår sepsis definieras som sepsis med en 
samtidig sepsis-inducerad organdysfunktion eller hypoperfusion i kroppsvävnader. 
Sepsis-inducerad vävnadshypoperfusion definieras som infektions-inducerad hypotoni, 
förhöjda laktatvärden eller oliguri. Septisk chock beskrivs som ett tillstånd där 
cirkulatorisk och metabol svikt är uttalad och där hypoperfusion, hypotension och 
organdysfunktion kan förekomma samtidigt och innebära påtagligt ökad dödlighet 
(Flam & Oldner, 2016; Surviving Sepsis Campaign, 2013; Sjölin, 2012). Svår sepsis 
drabbar cirka 40 000 människor i Sverige varje år (Melhammar et al., 2016), i 
jämförelse med hjärtinfarkt som drabbar cirka 28 000 människor årligen (Hjärt-
Lungfonden, 2017). Symtomen vid sepsis är diffusa och lågt blodtryck, feber, hög puls, 
kräkningar och diarré, värk eller förvirring kan förekomma även i andra fall, vilket kan 
medföra att dessa patienter inte diagnostiseras så tidigt i sjukdomsförloppet som vore 
önskvärt (Sepsisfonden, u.å.). I en studie av Johansson, Ekström, Beronius och 
Rasmussen (2015) gjordes en journalgranskning som visade att diagnoskodning var 
bristande och endast 18 procent av patienterna som uppfyllde kriterierna för svår sepsis 
eller septisk chock initialt erhöll rätt diagnos. Bristen i diagnoskodning innebar en 
försämrad möjlighet att kunna uppskatta den faktiska förekomsten av septiska tillstånd 
med hjälp av ICD-koder och att feldiagnostisering kunde leda till fördröjd behandling 
för patienten.  
 
2.3 Akut omhändertagande 
Både vid trauma och sepsis är det viktigt med en identifiering av sjukdomstillstånd 
såväl som skador de initiala timmarna för att kunna ge ett adekvat omhändertagande och 
därmed öka chanserna för överlevnad (Surviving Sepsis Campaign, 2016; Vaugan & 
Parry, 2016). En grundsten inom akutsjukvården är korrekta prioriteringar och 
bedömningar av patientens behov. En tidig och systematisk bedömning och 
undersökning har en avgörande betydelse för att korrekta beslut ska fattas om 
vårdbehov och lämplig vårdinstans (Morgan & Wood, 2003/2013). Bengtsson-Linde 
(2015) betonar betydelsen att ett akut omhändertagande är systematiskt och 
välstrukturerat då tidig behandling kan ha avgörande betydelse för patientens 
överlevnad. Vad ett akut omhändertagande är och vad som ingår i det varierar ofta inom 
hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsen (2001) innebär ett akut omhändertagande en 
första utvärdering och behandling av en allvarligt sjuk eller skadad patient. Jande-
Waldau och Winarve (2003) framhåller att ett akut omhändertagande inriktas på att 
upprätta och bibehålla luftvägar, andning och cirkulation. Svårt skadade patienter kräver 
ett multiprofessionellt omhändertagande enligt en rapport från Socialstyrelsen (2015). 
Vilka professioner som ingår i det team som tar emot patienten initialt varierar såväl 
nationellt som internationellt. Vid ett akut omhändertagande som är patientsäkert och 
personcentrerat (Ekwall, 2014) är det angeläget att professionerna kompletterar 
varandra (Grover, Porter & Morphet, 2017). 
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2.3.1 Akut omhändertagande av patienter med trauma 
Ett koncept som generellt används i Sverige för akut omhändertagande vid trauma, är 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). Konceptet bygger på att utesluta och behandla 
livshotande skador och säkra vitala funktioner och där sjukvårdspersonal prioriterar 
patientens livshotande skador utifrån en viss ordning (Lindsten & Ivarsson, 2013). 
Patienten undersöks och behandlas utifrån från ABCDE-principen (airway, breathing, 
circulation, disability, exposure and environment) och konceptet följer den här 
strukturen i en snabb initial bedömning som senare följas upp med en sekundär, mer 
ingående, bedömning (ibid.). Ett omhändertagande av patienter med trauma beskrivs 
som ett multiprofessionellt teamarbete där handläggningen i ett initialt skede kräver hög 
kompetens i teamet. Vårdpersonalen har olika roller och tydliga uppgifter men den 
samlade kompetensen som ses vid trauma varierar dock beroende på sjukhusets 
organisation och storlek (Ekwall, 2014). ATLS-konceptet och undersökning utifrån 
ABCDE-principen kan tillämpas vid akut omhändertagande av medicinskt svårt sjuka 
patienterna likväl som av patienter med trauma eller patienter med hjärtstopp 
(Mackenzie & Sutcliffe, 2002). 
 
2.3.2 Akut omhändertagande av patienter med sepsis 
Ett samlat team där läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal deltar i 
patientens omhändertagande är rekommenderat vid olika typer av sjukdomstillstånd, 
inte enbart trauma (Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda & Mattsson, 2010). Sepsis, 
precis som allvarliga trauman, kräver snabb identifiering och prioritering. Ett 
systematiskt tillvägagångssätt beskrivs som ett grundläggande krav för att kunna 
identifiera och omhänderta de septiska patienterna (Gårdlund et al., 2011; Vaugan & 
Parry, 2016). En studie av Vaugan och Parry (2016) visar att i det akuta 
omhändertagandet av patienter med sepsis, svår sepsis eller septisk chock är tidiga 
åtgärder med syrgas, vätska och antibiotika väsentligt för att utgången ska bli så bra 
som möjlig. Prognosen för patienter med sepsis kan förbättras genom ett snabbt och 
korrekt medicinskt omhändertagande på akutmottagningen och ett multiprofessionellt 
team ger säker och snabb diagnostisering samt bidrar till kortare tid på 
akutmottagningen för patienten (Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint, 2014; 
Widgren, 2012). En förvarning från ambulansen underlättar förberedelserna inför en 
behandling på akutmottagningen. En screening för sepsis utförd av ambulanspersonalen 
visar sig dessutom förkorta tiden till behandling (Fitzpatrick, McKenna, Rooney, 
Beckett & Pringle, 2014).  
 
2.4 Specialistsjuksköterskans yrkesroll 
Gemensamt för akutsjuksköterskan och intensivvårdssjuksköterskan är framför allt ett 
holistiskt och personcentrerat arbetssätt, samt ett etiskt präglat förhållningssätt. 
Specialiteternas kompetensbeskrivningar lyfter fram den specialistutbildade 
sjuksköterskans förmåga att initiera vård och farmakologisk behandling. Likväl åläggs 
båda specialiteterna att arbeta strukturerat och ha en beredskap för det oväntade samt 
kunna samarbeta med andra vårdprofessioner (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; Riksföreningen för 
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Akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Klara anvisningar om 
uppgifts- och ansvarsfördelning ses som en förutsättning för samarbete och ett 
strukturerat arbetssätt, vilket krävs för en korrekt behandling av patienten (Karlsson-
Stafseth, 2009). Trots att de båda rollerna har mycket gemensamt är det ändå en 
utmaning att förstå varandras kontext med olika perspektiv och kulturer på de enheter 
som utgör den huvudsakliga arbetsplatsen (Calleja, Aitken & Cooke, 2016; Zakrison et 
al., 2015). Som vårdpersonal ska man kunna samverka med andra vårdprofessioner och 
ha en vetskap kring vilka kunskaper de andra i vårdteamet besitter samt hur 
kompetensen kan tas till vara på bästa sätt i vården kring patienten (Ponzer, Faresjö & 
Mogensen, 2009). Utmaningar för ett fungerande teamarbete är olika uppfattningar om 
arbetets innehåll professionerna emellan samt otillräckliga färdigheter och flexibilitet 
för samverkan (Berlin, 2013).  
 
2.4.1 Akutsjuksköterskan 
Enligt Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 
ska en specialiserad akutsjuksköterska ha en beredskap för det oförutsägbara och 
bemöta akut sjuka patienter med professionalism, samt utföra avancerad omvårdnad. Ett 
centralt inslag i arbetet är att identifiera och påbörja behandling av potentiellt 
livshotande sjukdomstillstånd hos patienter i alla åldrar. Triage och prioritering av 
patienter görs för att tillgodose säker vård, där det är viktigt att akutsjuksköterskan har 
kännedom om flöden och vårdprocesser. Prioritering ser till både omvårdnad och 
medicinska behov. Stor vikt läggs på teamarbete och samarbete, både med andra 
professioner på akutmottagningen samt med andra enheter på sjukhuset och andra 
instanser i samhället. Omvårdnadsåtgärder och resurser behöver koordineras utifrån 
patientens tillstånd. Med tanke på korta vårdtider och stora mängder information som 
ska rapporteras mellan vårdgivare är kommunikation en nyckelkompetens för 
akutsjuksköterskan. Kommunikation och överrapportering är ett stort område som är 
nära kopplat till ett strukturerat arbetssätt. Det ingår även i akutsjuksköterskans 
kompetensbeskrivning att tillgodose att patientomhändertagandet är standardiserat och 
systematiskt, oavsett sjukdomstillstånd (ibid.).  
 
2.4.2 Intensivvårdssjuksköterskan 
I intensivvårdssjuksköterskans uppgifter ingår att övervaka vitala funktioner hos 
patienten, identifiera åtgärder och utföra ordinationer, samt kontinuerligt utvärdera 
utförda åtgärder. Intensivvårdssjuksköterskan ska även arbeta strukturerat och i 
samarbete med andra yrkesgrupper vara deltagande i omhändertagandet av akut sjuka 
patienter, och samverka i vårdteamet för att optimera omhändertagandet i vårdförloppet 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 
Intensivvårdspatienten definieras som en kritiskt sjuk patient där tillståndet präglas av 
svikt eller risk för svikt i vitala funktioner som respiration, cirkulation, elimination och 
metabolism (Stubberud, 2009). Behandlingsmetoderna är komplicerade och kraven på 
kompetens inom både medicin, teknik och omvårdnad ökar för 
intensivvårdssjuksköterskan. Modern intensivvård fokuserar även på att förebygga och 
skapa en handlingsberedskap för det oväntade (Riksföreningen för anestesi och 
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intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Oväntade, akuta situationer är 
ofta oöverskådliga och komplexa, vilket förutsätter att intensivvårdssjuksköterskan 
snabbt kan fatta beslut och agera för att utfallet ska bli så bra för patienten som möjligt. 
Vården sker inte bara på intensivvårdsavdelning utan intensivvårdssjuksköterskan 
behöver kompetens för att kunna följa patienten genom hela vårdförloppet, exempelvis 
redan när patienten kommer till akutmottagningen (Stubberud, 2009).  
 
2.5 Sjuksköterskors erfarenheter av akut omhändertagande 
Det finns få studier som beskriver erfarenheter hos sjuksköterskor kring akut 
omhändertagande, framförallt gällande omhändertagande av patienter med trauma och 
patienter med svår sepsis eller septisk chock. En studie av Sandström, Nilsson, Juuso 
och Engström (2016) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever att de har 
kompetens att ta hand om en traumapatient och ett självförtroende att kunna bedöma 
och utföra åtgärder. I vissa situationer infann sig dock en känsla av otillräcklighet. Ett 
gott samarbete sågs ju större erfarenhet deltagarna i teamet hade samt om de hade 
arbetat tillsammans tidigare. Samarbetet fungerade även bättre när patienten var 
allvarligt skadad, då medlemmarna i teamet fick klara ordinationer från teamledaren 
som ledde till ett snabbare flöde på akutmottagningen genom att alla visste sina 
uppgifter. Intensivvårdssjuksköterskorna strävade efter att göra sitt bästa under gällande 
förutsättningar och ge patienten med trauma en god omvårdnad, trots tidspress och 
skiftande omgivningar (ibid.). I en studie av Azghoul (2014) upplevde sjuksköterskor 
involverade i vården av patienter med trauma, svårigheter i att inte kunna förutsäga hur 
patienten svarar på behandling och hur det här påverkar sjuksköterskornas förmåga att 
informera patienten och deras familjer om patientens situation. Erfarenhet hos 
sjuksköterskorna betonades särskilt och att det var en viktig faktor för att kunna hantera 
traumapatienter och den avancerade vården de kräver. Det här överensstämmer med en 
studie av Vasli och Dehghan-Nayeri (2016) som visar att erfarenhet och kompetens var 
två viktiga komponenter som akutsjuksköterskor upplevde kunde minska stress och ge 
ett snabbt agerande vid kriser som exempelvis trauma av trafikolycka. När en kris 
uppstod på akutmottagningen och som engagerade mycket personal, upplevde 
akutsjuksköterskor att samarbete och tillit mellan samtlig vårdpersonal var viktigt för att 
kunna kontrollera situationen. Calleja m fl. (2016) studerade överföring av information 
gällande traumapatienter från akutmottagning till intensivvårdsavdelning och i resultatet 
framkom en önskan om en strukturerad överrapportering från personalen. Att samma 
personal är inblandade i det akuta omhändertagandet som i överföringen till nästa steg i 
vårdkedjan identifierades som en faktor för ökad patientsäkerhet. Det finns få studier 
som berör sjuksköterskors erfarenheter kring omhändertagande av patienter med svår 
sepsis eller septisk chock. I en studie av Robson, Beavis och Spittle (2007) beskrivs 
dock att det finns stora kunskapsluckor hos sjuksköterskor gällande sjukdomstillståndet 
sepsis och bristfälliga kunskaper kring det akuta omhändertagandet av patienter med 
sepsis. 
 
2.6 Att bli akut omhändertagen 
Ökad kunskap hos vårdpersonalen kring patientens upplevelse av det akuta 
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omhändertagandet på akutmottagningen är väsentligt för att kunna förbättra vården för 
patienten i det initiala skedet. I en studie av Skene, Pott och McKeown (2017) beskrivs 
patientens perspektiv av att komma in som traumapatient på akutmottagningen. Här 
framkom att deltagarna i studien upplevde både fysiska- som psykiska besvär, 
exempelvis upplevde många stor smärta av skador från traumat, efter given 
smärtlindring upplevde vissa deltagare sedan hallucinationer, många beskrev rädsla och 
panik som följd av förlust av kontroll och okunskap kring vad som har hänt och 
omfattningen av sina skador, förhöjd hjärtfrekvens samt att befinna sig i chock med 
känslan av att skaka och frysa. I situationen på akutmottagningen kände patienterna en 
trygghet i att vara i akutpersonalens händer och kände sig väl omhändertagna. 
Patienterna upplevde att själva teamarbetet också stärkte känslan av trygghet och att de 
aldrig kände sig ensamma då det hela tiden var personal omkring dem. Traumateamet 
upplevdes effektiva samtidigt som medlemmarna i teamet behandlade patienterna med 
respekt genom sättet personalen pratade med dem eller sättet de gav dem vård. 
Liknande resultat kan ses i en annan studie av Kipnis, Rhodes, Burchill och Datner 
(2012) som beskriver patientens upplevelse av teamarbete på akutmottagningen, där ett 
gott teamarbete gav en nöjdare patient, högre tillit till vårdpersonalen samt större 
sannolikhet att patienten efter hemgång följde behandlingsrekommendationer. En studie 
av Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2011) visar i motsats till tidigare nämna studier att 
patienterna upplevde känslor som osäkerhet och övergivenhet när medicinska åtgärder 
utfördes utan någon som helst förklaring och gav en känsla av att inte vara i kontroll 
över sin egen kropp. Hays och Tyler-Ball (2007) finner däremot i sin studie att patienter 
som fått traumavård överlag var positiva till sjuksköterskornas omvårdnad. Blank m. fl. 
(2014) har jämfört patienternas förväntningar med sjuksköterskornas förväntningar på 
en akutmottagning och fann att patienterna hade en större tillfredsställelse med den vård 
de fått än vad de sjuksköterskor som vårdade hade i förhållande till sina insatser.  
 
2.7 Teoretisk referensram 
Vården kan ses som en komplex verksamhet där en klar och tydlig struktur vid ett akut 
omhändertagande är av betydelse. Vid ett akut omhändertagande behöver flera 
professioner inom olika verksamheter samverka, med varandra och med patienten, för 
att skapa en patientsäker vård. Lindh och Sahlqvist (2012) menar att en god vård 
handlar om patientens behov, och för att undvika skador och kvalitetsbrister behöver 
personalen vårda utifrån en helhetssyn som utgår från patientens behov. Dahlberg och 
Segesten (2010) betonar att det är genom förståelse för patientens livsvärld som 
vårdpersonal kan förstå patientens behov. Sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
framhålls därför vårdares ansats att bedriva vård med patientens livsvärld som grund 
som ett fundament i en patientsäker vård. 
 
Livsvärldsteorin utgör en filosofisk grund i vårdvetenskapen och ett tillämpande av 
teorin är ett krav för att kunna stödja och stärka patientens hälsoprocesser. Livsvärlden 
kan förstås som världen så som den erfars och det är genom livsvärlden som hälsa, 
välbefinnande, lidande och sjukdom kan uppfattas. Insikt i patientens livsvärld har en 
stor betydelse för den vårdpersonal som vårdar patienter med trauma eller svår sepsis 
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eller septisk chock, då det är genom livsvärlden man kan förstå patientens perspektiv 
och främja hälsoprocesser. Sjuksköterskan måste ha kompetens och kunskap för att 
kunna ha en insikt i hur patienten upplever sin sjukdom och hur den påverkar 
upplevelsen av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Akutsjukvården 
ger mindre utrymme att förstå patientens livsvärld och sämre möjligheter till att främja 
hälsoprocesser. Vårdpersonalen bör ha ett öppet och följsamt vårdande, vilket innebär 
ett så förutsättningslöst möte som möjligt med patienten, för att patienten ska kunna 
känna delaktighet i hälso- och vårdprocesserna. Vårdpersonalen ska även visa ett 
intresse för patientens berättelse för att få en känsla av dennes sammanhang (ibid.).  
 
Sjukvård kan ge en ökad livskvalitet för patienter och förlänga liv, men det finns också 
en risk att vården kan orsaka skada. Lindh och Sahlqvist (2012) poängterar vikten av att 
förstå och hantera alla aspekter av patientsäkerhet för att undvika att vårdskador 
uppstår. Enligt patientsäkerhetslagen har hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska rapportera risker för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada 
(ibid.). Patientsäkerhetslagen beskriver att en vårdskada uppstår när en patient drabbas 
av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om åtgärder hade gjorts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2010). Ödegård (2013) benämner kompetens och erfarenhet som 
viktiga faktorer för en hög säkerhet. Verksamheten inom hälso- och sjukvård ställer 
höga krav på personal i frontlinjen såsom akutvårdspersonal, där sjuksköterskor på 
akutmottagning och intensivvårdssjuksköterskor kan inkluderas, vilket gör att medvetna 
beslut om att avvika från rutin på grund av tidsbrist sker. Den mänskliga faktorn är en 
möjlig felande länk i alla vårdsituationer. Vården på akutmottagningen kännetecknas 
ofta av höga krav på effektivitet och snabba patientmöten (Elmqvist & Frank, 2015), 
vilket kan påverka patienten negativt eftersom de redan befinner sig i en sårbar och 
utsatt situation (Elmqvist et al., 2011).  
 
2.8 Problemformulering & frågeställning 
Litteraturgenomgången pekar mot att livshotande tillstånd kräver ett multiprofessionellt 
omhändertagande. Både trauma och sepsis är potentiellt livshotande tillstånd som kräver 
ett systematiskt tillvägagångssätt av ett multiprofessionellt team. Att det akuta 
omhändertagandet utgår från ett tillvägagångssätt utifrån system och processer stärker 
patientsäkerheten och minskar risk för misstag i vården som kan leda till vårdrelaterade 
skador. Tidigare forskning nämner erfarenhet och kompetens som viktiga faktorer för 
att kunna hantera krissituationer på akutmottagning med svårt sjuka patienter. Det 
framgår även att uppkomna kriser inom vården kan hanteras lättare genom samarbete 
inom vårdteamet och sjuksköterskan har en nyckelroll i teamet i omhändertagandet. Det 
läggs mycket vikt vid kommunikation inom teamet då det kan medföra stora risker för 
patientsäkerheten om informationsöverföringen inte fungerar mellan de olika 
professionerna som deltar i vården kring patienten. Det finns sparsamt med studier som 
berör sjuksköterskors erfarenheter kring omhändertagande av patienter med trauma och 
det saknas forskning kring sjuksköterskors erfarenheter av det akuta omhändertagandet 
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av patienter med sepsis. Sjuksköterskan på akutmottagningen och 
intensivvårdssjuksköterskan har betydelsefulla roller i det multiprofessionella teamet 
och kunskap om deras erfarenheter av akut omhändertagande av patienter med trauma 
och patienter med svår sepsis eller septisk chock kan utgöra en god grund för en 
patientsäker vård.  
 
2.9 Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av akut omhändertagande av 
patienter med trauma och patienter med svår sepsis eller septisk chock. 
 

3 Metod 
Studien har utgått från en induktiv, kvalitativ ansats. En induktiv ansats var lämplig 
eftersom studien har sin grund i sjuksköterskornas erfarenheter och inte en förutbestämd 
teori eller modell (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket är en adekvat datainsamlingsmetod när 
erfarenheter är i fokus i en studie (Polit & Beck, 2004). Dataanalysen genomfördes 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Den här 
analysmetoden används fördelaktigt vid utskrifter av inspelade intervjuer där den 
metodologiska ansatsen är induktiv, vilket innebär en förutsättningslös analys av texter 
som baseras på människors upplevelser och erfarenheter. Vid utförande av den här 
analysmetoden fokuserar man på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader 
och likheter i textinnehållet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012; Danielsson, 
2012).  
 
3.1 Urval 
En intensivvårdsavdelning och en akutmottagning vid ett mindre sjukhus i södra 
Sverige var utgångspunkten för ett strategiskt urval (Larsson & Knutsson-Holmström, 
2012). Deltagarna skulle vara intensivvårdssjuksköterskor eller sjuksköterskor från 
akutmottagningen i olika åldrar och ha olika lång arbetslivserfarenhet samt ha arbetat i 
minst sex månader inom respektive område. Godkännande för genomförande av studien 
mottogs skriftligt från involverade kliniker (se bilaga E). Därefter fick potentiella 
deltagare som passade urvalskriterierna tydlig information om studiens syfte via ett 
informationsbrev som skickades till dem via e-post (se bilaga A). Författarna besökte 
vid ett tillfälle båda arbetsplatsernas morgonmöten för att informera muntligt om 
studiens upplägg. Det var 14 deltagare (13 kvinnor och 1 man), med arbetslivserfarenhet 
från 8 månader till 28 år, som inkluderades i studien. Sju deltagare var 
intensivvårdssjuksköterskor (specialistutbildade) och sju var sjuksköterskor inom 
akutsjukvård (samtliga utan specialistutbildning inom akutvård). Åtta av deltagarna 
hade genomgått kursen Akut traumasjukvård för sjuksköterskor (ATSS), varav fem 
deltagare var från intensivvårdsavdelningen och tre deltagare var från 
akutmottagningen. 
 
3.2 Datainsamling 
Intervjufrågor sammanställdes i en intervjuguide (se bilaga C) som följdes vid samtliga 
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intervjuer. Frågorna var utformade för att passa både intensivvårdssjuksköterskor och 
sjuksköterskor på akutmottagningen. Intervjuguiden testades vid ett tillfälle med en 
anställd på akutmottagningen men utan inspelning, samt vid två inspelade 
pilotintervjuer. Dessa pilotintervjuer bedömdes hålla god kvalitet och inkluderades 
därmed i studiens data. Utifrån dessa intervjuer korrigerades utformningen av vissa 
intervjufrågor. Intervjutillfällena, vilka ägde rum på deltagarnas arbetsplats, inleddes 
med information om studien och om fokus och form för intervjun och samtliga 
deltagare undertecknade ett skriftligt samtycke (se bilaga B) till att delta i studien. Båda 
författarna, som arbetar på aktuell akutmottagning och intensivvårdsavdelning, 
medverkade vid samtliga intervjuer. Den författare som arbetade tillsammans med 
deltagarna i den aktuella verksamheten hade främst en lyssnande roll medan den andra 
författaren höll i dessa intervjuer, även om båda kunde ställa följdfrågor. Att båda 
medverkade vid intervjuerna var ett första steg i att lära känna datamaterialet och ta del 
av alla sjuksköterskors berättelser som mer än bara en inspelad röst. Under intervjuerna 
ombads deltagarna dela med sig av sina erfarenheter av att medverka vid ett akut 
omhändertagande av patienter med trauma och patienter med svår sepsis eller septisk 
chock. Fördjupande frågor och följdfrågor ställdes för att utveckla deltagarnas svar och 
för att utveckla en förståelse för deltagarnas erfarenheter. Intervjuerna, som varierade 
från 8 – 25 minuter dokumenterades via applikationer på författarnas mobiltelefoner och 
transkriberades ordagrant till text med alla mellanord och tankepauser. 
 
4 Analysproccessen 
Den transkriberade texten, analysenheten, har bearbetats och analyserats utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysprocessen 
tydliggörs under kodningsschema nedan. Analysen skedde enligt följande steg: 
 
Steg 1: Samtliga intervjuer lästes igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild av 
den transkriberade texten. Därefter gjorde författarna en reflektion över textinnehållet 
och diskuterade det sinsemellan för att få en samstämmig helhetsbild. 
Steg 2: Meningsenheter som var relaterade till studiens syfte lyftes fram ur texten. 
Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att texten kortades ned med bibehållet 
kärninnehåll, varvid de placerades i ett separat dokument och som utgjorde grunden för 
den fortsatta analysen.  
Steg 3: Den kondenserade texten omarbetades till koder genom abstraktion, vilket är en 
sammanfattning av kärninnehållet bestående av ett ord eller några ord av den 
meningsbärande enheten och där innehållet lyfts till en högre logisk nivå. Vissa 
tveksamheter uppstod emellanåt kring textmaterialet och hur det skulle klassificeras, 
varvid författarna diskuterade tillsammans för att komma överens om lämplig kodning.  
Steg 4: Koderna jämfördes i avseende att tydliggöra skillnader och likheter och i 
förhållande till studiens syfte. Koder med liknande innehåll kategoriserades och 
representerade därmed den manifesta analysen av texten. 
Steg 5: Slutligen lästes meningsbärande enheter, koder och kategorier igenom för att se 
om det fanns några kategorier som kunde sammanföras eller om viss text kunde samlas 
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i underkategorier. Utifrån analysens olika steg har kategorier ‘Kommunikation är A och 
O’, ‘Vikten av att veta sin roll’, ‘Arbete över gränserna’, ‘Att arbeta utifrån en tydlig 
struktur’ och ‘Vård på olika villkor’ bildats.  
 
Tabell 1 Kodningsschema 

Meningsenhet “det funkar jättebra. Ehm, dom är oftast väl förberedda på IVA, eh 
eller är vana vid att det kommer nån sådär bara hipp om happ och 
så löser det sig liksom så. Sen kan jag väl uppleva att, att det, eh, 
eller jag vill gärna en ordentlig överrapportering till IVA-
sköterskan, eh och det finns inga, ingen bra, för det blir lite sådär, 
utan dom hoppar på patienten ganska så snabbt för att dom ska 
koppla upp och göra färdigt och göra allt det akuta som behövs och 
det är inget fel med det, eh, men jag upplever att det borde finnas 
nån tydlighet i när överrapporteringen ska ske och vad som ska ingå  

Kondensering Gott samarbete. Akutsjuksköterskan vill ge en ordentlig 
överrapportering till IVA-sjuksköterskan. Önskvärt med en tydlighet 
i när överrapportering ska ske och vad som ska ingå.  

Kod Otydlig överrapportering.  

Kategori Kommunikation är A och O 

 
 
4.1 Förförståelse 
Förförståelse innebär den förståelse som innehåller de kunskaper och den 
samhällsuppfattning som författarna redan har och hur man i förväg uppfattar det 
fenomen som ska undersökas (Forseén & Carlstedt, 2012). Varje forskare bör reflektera 
över sin egen förförståelse, då det alltid finns en inverkan av tidigare erfarenheter 
(Nyström, 2012). Förförståelsen handlade framförallt om vilka värderingar och 
erfarenheter författarna hade med sig som kunde påverka studiens slutsatser (Priebe & 
Landström, 2012). Genom att författarna har reflekterat över detta, som exempelvis 
varför valda frågor har ställts till deltagarna i studien, hur frågorna har ställts och vilka 
metoder som används för att besvara frågorna, har förförståelsens effekt på studien 
kunnat tonas ned (Nyström, 2012).  
 
4.2 Forskningsetiska överväganden 
En etisk självgranskning (bilaga D) genomfördes enligt den regionala 
etikprövningsnämnden Etikkommittén Sydost (2016) och utifrån granskningens resultat 
valde författarna att inte ansöka om godkännande från etisk nämnd. I och med att en 
intervjustudie planerades lämnade författarna ut en blankett (bilaga E) till berörda 
verksamhetschefer för godkännande av studien. I utformningen av studien har 
författarna tagit hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) gällande 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Samtliga deltagare 
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fick skriva på ett samtyckesformulär (bilaga B) i samband med intervjun och 
informerades om deras konfidentialitet i studien, och informerades om att insamlad data 
kommer förstöras när studien väl är slutförd. Samtliga deltagare informerades även om 
att de när som helst utan att ange orsak kunde avbryta sitt deltagande i studien. All data 
avkodades för att undvika att obehöriga skulle kunna identifiera personer i studien.  
 
5 Resultat 
De erfarenheter som sjuksköterskor på akutmottagning och intensivvårdssjuksköterskor 
har av akut omhändertagande av patienter med trauma och patienter med svår sepsis 
eller septisk chock redovisas i kategorierna ‘Kommunikation är A och O’, ‘Vikten av att 
veta sin roll’, ‘Arbete över gränserna’, ‘Att arbeta utifrån en tydlig struktur’ och ‘Vård 
på olika villkor’.  
 
5.1 Kommunikation är A och O 
Att kommunikationen är klar och tydlig i samband med ett akut omhändertagande 
visade sig vara av central betydelse för sjuksköterskorna. Det var också i 
kommunikationen som sjuksköterskorna erfor att det fanns en utvecklingspotential och 
framhöll att det krävdes en övertydlighet i kommunikationen samt lyfte dess betydelse 
för ett bra teamarbete. “Det som kan förbättras det är själva teamarbetet, känslan och 
kommunikationen vissa gånger det kan man alltid utveckla mer.” (Sjuksköterska 4 på 
akutmottagning) 
 
Sjuksköterskorna hade dock erfarenhet av att kommunikationen ibland inte fungerade 
och kunde förbättras både vid traumaomhändertagande och omhändertagande av 
patienter med svår sepsis eller septisk chock. Den bristande kommunikationen 
påverkade överrapportering negativt, både mellan sjuksköterskor på akutmottagningen 
och intensivvårdssjuksköterskor samt mellan sjuksköterskor och läkare.  
 
Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att kommunikationen vid trauma var tydligare 
och mer saklig än vid omhändertagandet av patienter med sepsis. Mycket tydlig 
kommunikation var en nyckel till problemlösning när problem uppstod under arbetets 
gång och kontinuerlig avstämning inom teamet erfors som en förutsättning för ett gott 
omhändertagande och teamkänsla. ”… för man kan bli såhär fokuserad på sitt med att 
man nästan har svårt att ta in hela alltet, så då är det, det är jätteviktigt att man är så 
löjligt övertydlig faktiskt ju.” (Intensivvårdssjuksköterska 4)  
 
5.2 Vikten av att veta sin roll 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att ett framgångsrikt traumaomhändertagande 
förekom när samverkan inom teamet fungerade, dels genom att alla visste sina roller 
och gjorde sina uppgifter, dels genom en förståelse för varandras roller. Flexibilitet och 
ansvarstagande i teamet var angeläget för möjligheterna att kunna utföra sina uppgifter. 
Det framkom brister i hur väl sjuksköterskorna förstod sina roller och vilka 
förväntningar som fanns generellt i det akuta omhändertagandet. När förväntningarna på 
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sjuksköterskans roll i teamet inte var tydligt uttalad blev konsekvensen att 
omhändertagandet blev mer ostrukturerat och samarbetet i teamet sämre. Brister kunde 
även erfaras vid traumaomhändertagande i att personalen blev för ivrig genom att alla 
skulle utföra sina uppgifter samtidigt vilket skapade oordning i omhändertagandet.  
“… dom olika rollerna väntar inte på sin tur utan det blir många kockar som rör i 
grytan och det blir oftast att helhetsintrycket blir att det blir lite rörigt. (Sjuksköterska 6 
på akutmottagningen) 
 
Sjuksköterskorna på akutmottagningen hade liknande roller vid omhändertagandet både 
av patienten med trauma och patienten med sepsis, men erfarenheten var att rollerna i 
teamen vid omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock var 
otydligare än vid omhändertagandet av patienter med trauma.  
 

…det finns inte lika tydliga roller på en, en, medicinpatient, vad undersköterskan gör, SKA göra, 
vad en sjuksköterska SKA göra, vad doktorn SKA göra och vem som håller i trådarna och sådär, 
så det är väldigt, det är mycket luddigt, det kan mycket väl förbättras liksom hur man ska ta hand 
om en svårt sjuk medicinpatient. (Sjuksköterska 5 på akutmottagningen) 

 
Vid akut omhändertagande av patienter med trauma visade sig viktiga uppgifter för 
intensivvårdssjuksköterskorna vara att assistera narkosläkaren och när behov fanns 
exempelvis se till att patienten blev uppkopplad med övervakningsutrustning och vara 
sjuksköterskan på akutmottagningen behjälplig. Erfarenheter var dock att deras roll vid 
omhändertagandet av septiska patienter var mer oprecis och handlade mer om att vara 
allmänt behjälplig med vad som behövdes. Intensivvårdssjuksköterskans ansvar för att 
upprätthålla en fri luftväg hos patienten framkom vara tydligare vid 
traumaomhändertagande än vid akut omhändertagande av patienter med svår sepsis eller 
septisk chock. Utöver att hålla fri luftväg så visade sjuksköterskornas erfarenheter att de 
i omhändertagandet fokuserade på specifika sjuksköterskeuppgifter, såsom att patienten 
fick en fungerande infart och att blodprover togs samt att ordinationer utfördes.  
 

Men annars är det bara att följa det som narkosläkaren säger. Ibland när det inte funkar då kan ju 
vi få göra att vi kopplar upp och gör lite andra grejer, sätter nålar om akutsjuksköterskan då har 
mycket att göra eller nåt annat. (Intensivvårdssjuksköterska 1) 

 
Sjuksköterskorna på akutmottagning erfor att deras roll i det akuta omhändertagandet 
vid svår sepsis eller septisk chock hade ett större fokus på specifika uppgifter, såsom att 
få fungerande infarter, blododlingar, initiera vätskebehandling och administrera 
antibiotika. Även om läkaren har det yttersta ansvaret för patienten, hade sjuksköterskor 
på akutmottagning erfarenheter av att ansvar hörde till rollen i det akuta 
omhändertagandet av traumapatienter, både i form av ett ledningsansvar samt ett 
patientansvar. 
 

Ehm, för det, traumaledaren, kirurgen, har det medicinska ansvaret, ledningsansvaret för 
patienten och samla in all information medans jag kanske ska tänka mer på den praktiska 
ledningen att vi inte glömmer att stockvända eller plocka bort smycken, eller att man tar av 
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halskragen och ser till så att man, ja, att arbetet flyter bra liksom, att det inte blir några stopp 
eller sådär, ehm, och påminna kirurgen om det behövs, nåt som man ser eller sådär tänker jag. 
(Sjuksköterska 5 på akutmottagning) 

 
...sen är det väl min roll att hjälpa till och planera och se vad som behövs och lyssna på den som 
leder arbetet framåt och se till att det är, att jag gör mina arbetsuppgifter och kanske hjälpa andra 
att förstå, om dom inte förstår vilka som är deras uppgifter. (Sjuksköterska 4 på akutmottagning) 

 
Rollen erfors som mer omfattande och med ett större ansvar hos sjuksköterskorna på 
akutmottagning vid det akuta omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller 
septisk chock i jämförelse med traumapatienter. Ansvaret blev större på grund av att det 
krävdes en större helhetsbild kring patienter med svår sepsis eller septisk chock samt att 
sjuksköterskorna många gånger behövde stötta AT-läkare i det akuta omhändertagandet.  
“Då tänker jag först såhär liksom att ofta är det bara narkosläkaren som kommer, utan 
någon syster från IVA. Och då blir ju jag genast mer ansvarig även, alltså för ABCD, 
alltså hela köret. (Sjuksköterska 1 på akutmottagning) 
 
5.3 Arbete över gränserna 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att samarbete professioner emellan var en viktig 
faktor för ett gott omhändertagande. I traumaomhändertagande framkom stundtals att 
samarbetet var beroende av sammansättningen av personer i teamet och att ett 
framgångsrikt omhändertagande var beroende av graden erfarenhet och rutin som 
medlemmarna i teamet hade.  
 

Det är aldrig några konstigheter att, nu om jag tänker utifrån mina uppgifter och det här med att 
få infarter, det, lyckats man inte så är det aldrig några sura miner utan man hjälps åt och 
assisterar åt båda hållen, så jag tycker det fungerar jättebra. (Sjuksköterska 7 på akutmottagning) 

 
Erfarenheter hos intensivvårdssjuksköterskor visade att de tidigt i vårdförloppet blev 
involverade i patienter med trauma, men inte i lika stor utsträckning i det akuta 
omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock. 
  
Erfarenheter hos sjuksköterskorna visade dock på att det oftast bara var narkosläkaren 
som deltog i omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock, och att 
det kunde dröja innan läkaren blev inblandad i det akuta omhändertagandet. “Men 
kommer narkosen så säger dem ju oftast, är de väldigt snabba att säga nej det här är 
inget för oss, eller då att vi tar denna patienten.” (Sjuksköterska 6 på 
akutmottagningen) 
 
Erfarenheterna hos sjuksköterskorna på akutmottagningen var att 
intensivvårdssjuksköterskan sällan deltog i det akuta omhändertagandet av patienter 
med svår sepsis eller septisk chock, men när de väl var på plats var samarbetet dem 
emellan kring septiska patienter gott och det var en trygghet med intensivvårdspersonal 
på plats på akutmottagningen i det akuta omhändertagandet.  
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5.4 Att arbeta utifrån en tydlig struktur 
Erfarenheter visade att en tydlig struktur var viktigt för helheten och en faktor som 
bidrog till att optimera det akuta omhändertagandet. En tydlig ledarroll var väsentligt 
för en god struktur både i det akuta omhändertagandet av traumapatienter och patienter 
med svår sepsis eller septisk chock, men i situationer när flera läkare var inblandade 
kunde ledarrollen bli mer otydlig, vilket påverkade strukturen på omhändertagandet. 
Erfarenheter hos sjuksköterskorna visade på en oklarhet i rollfördelningen samt 
otydlighet i vem som tog på sig ledarrollen i omhändertagandet av svårt sjuka septiska 
patienter, som ledde till ett ostrukturerat omhändertagande. 
 

Det som kan va är väl ibland lite om narkosläkaren är lite stirrig, så kan hela situationen där nere 
bli lite stirrig eller så. Och men om narkosläkaren är såhär lugn och pedagogisk så blir det såhär 
alltid så lugnt och strukturerat. (Intensivvårdssjuksköterska 1) 

 
Strukturen följde vid traumaomhändertagande ABCDE-principen medan inget tydligt 
koncept tillämpades vid omhändertagande av patienter med svår sepsis eller septisk 
chock. “Trauma följer ju ett koncept, som inte medicin gör på samma sätt. Så det är ju 
en jättestor skillnad.” (Intensivvårdssjuksköterska 6) 
 

Att vid trauma är ju alla mer säkra på vad man ska göra, vad är ens uppgift så, eh det känns som 
att det är mer inarbetad rutin. Det går lite som på löpande band, eh alla vet var dom ska ställa sig 
och stå och göra. Vid septisk chock eller såna svåra patienter då är det inte riktigt på det viset 
utan då får man mer fördela att nu gör du det, och jag vill att du gör det eller så, så där hade man 
ju vunnit på att ha ett mer strukturerat arbetssätt. (Sjuksköterska 2 på akutmottagning) 

 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att en klar fördelning av uppgifter i teamet, med rätt 
kompetens till rätt uppgift, gav en tydligare struktur i omhändertagandet. Snabbare 
konklusion erfors oftare vid traumaomhändertagande i förhållande till det akuta 
omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock. Ett snabbt 
omhändertagande erfors positivt av sjuksköterskorna då patienterna fick adekvat vård, 
på rätt vårdinstans, inom kort tid. “Det som är fördelen för pa- traumapatienten är ju 
givetvis att det är ju mer strukturerat och man kommer ju liksom till en konklusion 
oftast mycket snabbare.” (Sjuksköterska 4 på akutmottagningen)  
 
“Ja, det är och ta sängen och köra upp hit. Hämta upp dem!” 
(Intensivvårdssjuksköterska 7)   
 
Flera olika perspektiv på uppgiftsfördelningen framkom utifrån sjuksköterskornas 
erfarenheter, där ett traumaomhändertagande ofta var välstrukturerat med ett klart 
vårdförlopp, medan omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock 
blev ostrukturerat som en följd av oklar uppgiftsfördelning. Förstärkt personalstyrka i 
omhändertagandet erfor sjuksköterskorna optimerade fördelningen av uppgifter och gav 
ett mer strukturerat omhändertagande. 
 

Så, där jag får mycket större ansvar då jag ska odla allt och blanda antibiotika, där skulle man 
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kunna göra det mycket mer effektivt. Eller om då narkosläkaren tar med sig en IVA-syster ner 
som kunde handräcka mig liksom, men där är det, det är lite luddigt det där teamet när det är 
med en septisk chock eller så. (Sjuksköterska 1 på akutmottagningen) 

 
5.5 Vård på olika villkor  
Sjuksköterskornas erfarenheter av det akuta omhändertagandet av patienter med trauma 
och patienter med svår sepsis eller septisk chock visade att de frekvent såg skillnader i 
vitala parametrar mellan patientgrupperna. “Den största skillnaden är väl att många 
gånger så har ju dem här [sepsispatienterna] påverkade vitalparametrar, och det har ju 
inte alltid de här traumapatienterna.” (Intensivvårdssjuksköterska 3) 
 
Vid traumalarm erfor sjuksköterskorna att ett komplett team med berörda professioner 
deltog i det akuta omhändertagandet medan vid svårt sjuka sepsispatienter involverades 
inte samma professioner trots att dessa patienter i större grad hade påverkade 
vitalparametrar. “Jag kan väl uppleva att dom, många gånger så tror jag att dom skulle 
va mer behov av oss nere på akuten, en sepsispatient än vad en traumapatient är som 
kommer in i stort sett helt oskadd, mm.” (Intensivvårdssjuksköterska 5) 
 
I omhändertagandet framkom utifrån sjuksköterskornas erfarenheter skillnader i 
behandling av patientgrupperna. Patienter med svår sepsis eller septisk chock utgick 
alltid från samma behandlingsstrategi, medan en traumapatient framhölls som en mer 
komplex patient och som kunde kräva flera olika behandlingsåtgärder.  
 

En sepsis, septisk är ju enklare på så vis, eller känns ju lite tryggare när man får om man säger 
så, för att det är, dom är ju ganska lika och ta hand om oavsett var sepsisen kommer ifrån medan 
ett trauma kan se ut från ett knöst finger till en avskuren strupe eller en krossad bröstkorg, så att, 
ehh, det är stor skillnad, jättestor skillnad.  (Intensivvårdssjuksköterska 7) 

 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att det lades en större vikt vid patienter med trauma 
på akutmottagningen där ett större team samlades, i jämförelse med omhändertagandet 
vid septiska patienter. Dock framkom det utifrån sjuksköterskornas erfarenheter att man 
såg en vinst i att ha ett komplett, samlat team kring patienten i det akuta 
omhändertagandet och ett nära samarbete med ansvarig läkare, då det förbättrade 
kvaliteten på teamarbetet vid omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller 
septisk chock. Erfarenheter hos sjuksköterskorna visade även vikten av att arbeta 
utanför teamet och kunna prioritera tillgängliga resurser rätt på akutmottagningen i det 
akuta omhändertagandet.  
 

Det är väl kanske att man skulle ha lite mer tydliga, tydliga riktlinjer, att man går in, nu tänker 
jag framförallt sjuksköterska och undersköterska, att det blir lite mer som vid trauman att man 
ska ha en med sig för det är inte alltid givet och det känns som att generellt så tas det allvarligare 
på trauman än på dåliga patienter eller såna här septiska, så det kan jag väl känna skulle va lite 
hårdare, för det är trots allt en livshotande sjuksituation. (Sjuksköterska 7 på akutmottagning) 
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6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Studien utgick från en kvalitativ, induktiv ansats med fokus på sjuksköterskors 
erfarenheter. Den här metoden ansågs lämplig för att få en samlad bild kring 
sjuksköterskors erfarenheter (Larsson & Knutsson-Holmström, 2012) av akut 
omhändertagande av patienter med trauma och akut omhändertagande av patienter med 
svår sepsis eller septisk chock på akutmottagningen. Att undersöka sjuksköterskornas 
erfarenheter av det akuta omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk 
chock var motiverat då det är en gemensam patientgrupp för både sjuksköterskor på 
akutmottagning och intensivvårdssjuksköterskor. Resultatet hade utfallit annorlunda om 
det undersökta sjukdomstillståndet hade varit hjärtstoppspatienter istället för septiska 
patienter, där intensivvårdssjuksköterskorna är involverade i större utsträckning, men 
gruppen patienter med svår sepsis eller septisk chock kändes dock initialt som ett 
lämpligt val då det är sjukdomstillstånd som kan vara komplexa och vårdkrävande 
(Sjölin, 2012; Surviving Sepsis Campaign, 2016) och som behöver uppmärksammas 
och hanteras bättre i vården. 
 
Intervjuerna är genomförda på ett mindre sjukhus, vilket kan påverka hur resultatet 
utföll då vid ett större sjukhus med mer personal, andra riktlinjer för medicinska larm, 
en annan teamsammansättning eller arbetssätt hade informanterna troligen svarat 
annorlunda. Det är även tänkbart att studien inte hade kunnat genomföras på ett större 
sjukhus då det kan finnas andra rutiner för hur intensivvårdssjuksköterskorna arbetar 
och där de kanske inte är involverade i det akuta omhändertagandet i samma 
utsträckning på akutmottagningen. Studien kan därför inte anses vara överförbar på alla 
akutmottagningar i Sverige, men resultatet kan bidra till en ökad kunskap kring det 
akuta omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock och patienter 
med trauma på akutmottagning och därigenom förbättra patientomhändertagandet i sin 
helhet i det initiala skedet.  
 
Det är upp till läsaren att avgöra om resultaten är överförbara till annan kontext, och 
därför viktigt att det noga beskrivs hur studien är utförd avseende urval, deltagare, 
datainsamling och analys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Semistrukturerade 
intervjuer upplevdes som en styrka då det gav ökad flexibilitet och öppnade upp 
möjligheten för följdfrågor samtidigt som intervjuguiden gav samtliga intervjuer en 
tydlig ordningsföljd. Att använda sig av en intervjuguide stärker giltigheten i studien, då 
det gav en möjlighet att hålla fokus på det fenomen som skulle undersökas (Kristensson, 
2014). Intervjuer är den mest lämpade datainsamlingsmetoden för att säkra att 
intervjumaterialet verkligen reflekterar deltagarens svar ordagrant (Polit & Beck, 2004), 
men framförallt för att förstå deltagarnas erfarenheter genom att de berättar om sitt liv 
och olika situationer de varit med om (Danielsson, 2012). En svaghet 
uppmärksammades i författarnas brist på intervjuteknik, vilket visade sig i att de 
inledande intervjuerna följde intervjuguiden mer än vad senare intervjuer gjorde, då 
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frågorna utvecklades med följdfrågor efterhand. Däremot beskrivs semistrukturerade 
intervjuer som det bästa tillvägagångssättet för datainsamling för den oerfarne 
intervjuaren (Kristensson, 2014). Även om det är viktigt att ställa samma frågor till alla 
deltagare, är intervjustudier en process där de som genomför intervjuerna i efterhand får 
ny insikt kring det undersökta vilket kan påverka följdfrågorna (Graneheim & 
Lundman, 2004). Detta skulle kunna förklara skillnaden i längd på intervjuerna, men 
intervjuguiden säkrar att kärninnehållet är detsamma. Längden på intervjuerna varierade 
och var mellan 8-25 minuter, vilket möjligen inte speglar ett djupt och omfångsrikt 
material och som kan ses som svaghet i studien (Kristensson, 2014) och minska 
trovärdigheten (Polit & Beck, 2004). I efterhand kan det riktas en viss kritik kring valet 
av frågor, då vissa frågor ej kan klassas som öppna frågor, men däremot har följdfrågor 
ställts kring just dessa frågor för att skapa ett större djup i svaret från den intervjuade. 
Pilotstudier är viktigt att genomföra för att testa intervjuguiden samt även öva på rollen 
som intervjuare (Kristensson, 2014). Författarna har genomfört två pilotstudier, varefter 
styrkor och svagheter med intervjuerna granskades och intervjuguidens frågor 
justerades. Båda pilotstudierna inkluderades i analysprocessen då de ansågs komplettera 
datamaterialets innehåll. Det finns en god spridning avseende erfarenhet hos deltagarna 
vilket ökar resultatets trovärdighet, vilket verifieras av Kristensson (2014) som lämpligt 
urvalskriterium vid en kvalitativ studie. Här beskrivs en strävan efter variation i urvalet, 
vilket betyder att det bör finnas en god spridning i upplevelser och erfarenheter kring 
det fenomen som ska undersökas och som kännetecknar ett strategiskt urval. Ett 
strategiskt urval i studien syftade till att välja personer som kunde belysa 
sjuksköterskors erfarenheter kring akut omhändertagande av patienter med trauma och 
patienter med svår sepsis eller septisk chock och som kunde bidra till ett underlag för att 
ge svar på studiens syfte och frågeställningar (Henricson & Billhult, 2012). Däremot är 
spridningen avseende kön mindre varierad, men som författarna anser inte bör ha 
påverkat resultatets innehåll nämnvärt. Eftersom studien är genomförd på författarnas 
respektive arbetsplatser kan det vara en svaghet då objektiviteten riskerades att 
komprometteras. Förförståelsen innefattade vad författarna visste och kunde om det som 
skulle undersökas innan studien påbörjades. Det har funnits en ökad medvetenhet kring 
rollerna i datainsamlingen och hur det har kunnat påverka data i analysprocessen, då 
båda författarna har erfarenhet av att arbeta på den akutmottagning respektive 
intensivvårdsavdelning där studien genomfördes samt har erfarenhet av akut 
omhändertagande av bägge patientgrupper (Polit & Beck, 2004).  
Förförståelsen diskuterades författarna emellan inför studien genom att lyfta författarnas 
egna erfarenheter av akut omhändertagandet kring patienter med trauma eller patienter 
med svår sepsis eller septisk chock. Reflektion och diskussion kring förförståelse 
beskrivs av Priebe och Landström (2012) som en viktig del för att stärka studiens 
pålitlighet. Det finns en uppfattning hos båda författarna kring sjuksköterskors 
erfarenheter av akut omhändertagande av tidigare arbetserfarenheter och som kan ha 
speglat valet av frågor i intervjuguiden. Det fanns en medvetenhet kring förförståelsen 
just gällande arbetserfarenheter på respektive klinik, det vill säga att båda författarna 
hade kollegor bland deltagarna, varför författarna valde att intervjua varandras kollegor 
för att behålla en neutral roll. På så sätt fanns både ett perspektiv från insidan och ett 
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perspektiv från utsidan (Graneheim & Lundman, 2004) vilket kunde vara en styrka 
under följande reflektioner. 
 
Författarna valde att belysa det akuta omhändertagandet av patienter med trauma och 
patienter med svårt sepsis eller septisk chock utifrån två olika grupper av 
sjuksköterskor, eftersom det är de sjuksköterskekategorierna som främst är involverade 
i det akuta omhändertagandet av svårt sjuka patienter. Ett ensidigt perspektiv kan 
möjligen ha gett ett mer applicerbart resultat, men eftersom båda grupperna medverkar 
vid ett akut omhändertagande så hade inte nödvändigtvis helheten i omhändertagandet 
belysts. Alla sjuksköterskorna från intensivvårdsavdelningen är specialistutbildade, men 
ingen av sjuksköterskorna på akutmottagningen hade vidareutbildning som 
akutsjuksköterska. Det kan enklast förklaras av att en specialistutbildning är nödvändig 
för att arbeta som intensivvårdssjuksköterska men ingen specialistutbildning krävs för 
att jobba som sjuksköterska på akutmottagningen. Att ingen har specialistutbildning 
inom akutsjukvård har troligen inte haft så stor påverkan på resultatet, då 
urvalskriterierna snarare fokuserade på erfarenhet inom akutsjukvård och att 
minimikrav var sex månaders anställning på akutmottagning. Av deltagarna från 
akutmottagningen, visade sig anställningstiden vara minst åtta månader och utifrån 
intervjun visade det sig att den deltagande hade god erfarenhet av både 
omhändertagande av svårt sjuka sepsispatienter och patienter med trauma. Dock har 
merparten av deltagarna en utbildning i akut omhändertagande, ATSS, vilket borde 
påverka resonemanget kring den svårt sjuka patienten.  
 
Informationsbrevet mailades ut till sjuksköterskor på båda klinikerna, men vid flera 
tillfällen framkom det i början av intervjun att informationsbrevet inte lästs i förväg. Det 
fick då göras på plats innan inspelningen påbörjades. Resultatet skulle ha kunnat bli 
annorlunda om informanterna i förväg fått ut frågorna och haft tid att begrunda 
informationsbrev och intervjuguide, baserat på grund av de intressanta diskussionerna 
som uppstod efter flera avslutade intervjuer. Vid intervjuerna användes olika lokaler 
beroende på vad som fanns tillgängligt för stunden, vilket möjligen kan påverka 
deltagaren då litteratur visar att intervjuer ska genomföras på en plats som 
intervjupersonen själv får välja och som är en avskild plats med liten risk för störning 
(Kristensson, 2014). Alla intervjuer utfördes på arbetsplatsen, de flesta på arbetstid. 
Eftersom både intensivvårdsavdelningen och akutmottagningen är akuta och 
oförutsägbara verksamheter kan det ha varit en stress för informanten, men flexibilitet 
erbjöds och varje intervju kunde genomföras utan att verksamheterna påverkades på ett 
negativt sätt. Inspelning skedde under alla intervjuer, vilket informanterna blev 
meddelade både via informationsbrev och innan intervjun påbörjades. Två olika 
applikationer användes för inspelning samtidigt för varje intervju, för att säkerställa 
materialet. Båda författarna var delaktiga i transkribering av intervjuerna och i den 
fortsatta analysprocessen, vilket kan ses som en styrka i säkerställandet av material inför 
analysprocessen. Det här stärkts av Carlsson (2012) som menar att genom att låta flera 
personer analysera samma material och sedan tillsammans jämföra resultaten, ökar 
noggrannheten i analyserna och ökar studiens trovärdighet. Analysen har skett utifrån 
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Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys (2004) vilken är en lämplig 
analysmetod för omvårdnadsrelaterad forskning. Här beskrivs vidare att det alltid finns 
någon form av nivå av tolkning när man bearbetar en text och att det alltid finns flera 
olika innebörder av texten, vilket kan ses som en betydande faktor avseende studiens 
trovärdighet (ibid.). Genom att analysprocessen tydligt redovisas ökar det möjligheten 
för andra forskare att upprepa och samla ytterligare kunskap om forskningsområdet, 
vilket ökar studiens trovärdighet (Kristensson, 2014; Carlsson, 2012). Överförbarhet 
handlar om variation och djup i det resultat som framkommit (Rosberg, 2012). En latent 
analys handlar om att se textens underliggande budskap (Lundman & Hällgren-
Graneheim, 2012) och då analysen har genomförts på en manifest, snarare än latent, 
nivå, minskar resultatets trovärdighet då intervjumaterialet inte tolkats tillräckligt djupt. 
De kategorier som framkommit representerar resultatet i sin helhet. Önskvärt är att 
ingen data ska kunna passa in i fler än en kategori, men när data behandlar just 
erfarenheter är detta inte alltid möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet presenteras i kategorierna ‘Kommunikation är A och O’, där det utifrån 
sjuksköterskornas erfarenheter framkom att kommunikation har en central betydelse för 
ett fungerande teamarbete och ett framgångsrikt akut omhändertagande, men att det 
ibland förekom kommunikationsbrister som påverkade samarbetet mellan professioner 
negativt. En tydligare kommunikation sågs i det akuta omhändertagandet av patienter 
med trauma än kring patienter med svår sepsis eller septisk chock. Under kategorin 
‘Vikten av att veta sin roll’ framgick det hur en tydlig roll har betydelse för hur 
teamarbetet och omhändertagandet av patienten utspelade sig. En otydlig roll för 
sjuksköterskan gav ett mindre strukturerat omhändertagande. Rollen visade sig utifrån 
sjuksköterskornas erfarenheter även innehålla ett stort ansvar i det akuta 
omhändertagandet, framförallt kring patienter med svår sepsis eller septisk chock. 
‘Arbete över gränserna’ visade att samarbete var en viktig komponent för ett gott akut 
omhändertagande och att möjligheten till samarbete var beroende av sjuksköterskornas 
och övriga teammedlemmarnas kompetens och rutin. Kategorin ‘Att arbeta utifrån en 
tydlig struktur’ handlar om vikten av en tydlig ledarroll i det akuta omhändertagandet 
och visade på att det fanns en tydlig struktur enligt ABCDE-principen vid 
omhändertagandet av patienter med trauma, men som saknades i omhändertagandet av 
patienter med svår sepsis eller septisk chock. ‘Vård på olika villkor’ belyser skillnader 
mellan patientgrupperna gällande vitala parametrar, där patienter med svår sepsis eller 
septisk chock i större grad hade avvikande parametrar, men där patienter med trauma 
såg med större allvar och inkluderade mer vårdpersonal i det akuta skedet. 
 
I kategorin Kommunikation är A och O tydliggörs att kommunikation är en nyckelfaktor 
i teamarbete, dels för att koordinera uppgifter, jobba mot samma mål och kunna hantera 
snabba förändringar i akuta situationer, dels för ett bättre arbetsflöde kring patienterna 
på akutmottagningen (Santos et al., 2016). Liknande resonemang kan ses i en studie av 
Härgestam, Lindkvist, Jacobsson, Brulin och Hultin (2016) där traumasammanhang har 
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undersökts och funnit ut att hela teamets kommunikation samt kommunikationen hos 
den som tagit på sig ledarrollen har en oerhörd betydelse för ett fungerande team. 
Ytterligare studier visar att gott teamarbete och god kommunikation ger en ökad 
patientsäkerhet och minskar risken för misstag i vården samt medför att medlemmarna i 
teamet känner ett större välbefinnande (Marshall & Flanagan, 2010; Kilner & Sheppard, 
2009). En vårdare som mår bra har lättare att tåla stressade situationer och kan lättare se 
patientens livsvärld och erbjuda ett bättre vårdande (Dahlberg & Segersten, 2010). 
Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att vårdskador uppstår. 
Det kan handla om både kommunikation i vårdteamet kring patienten och 
kommunikation mellan olika vårdlag, vårdenheter och vårdgivare (Socialstyrelsen, 
2009), men även mellan vårdpersonal och patient (Lindh & Sahlqvist, 2012). Det här 
visas även i en studie av Källberg, Göransson, Florin, Östergren, Brixey och Ehrenberg 
(2014) där såväl kommunikationsfel inom teamet som hög arbetsbelastning, brist på 
personal samt bristande rutiner, var vanligt förekommande faktorer som ledde till 
misstag i vården och som antogs påverka patientsäkerheten på ett negativt sätt. 
Kommunikation visade sig utifrån sjuksköterskornas erfarenheter vara ett område som 
kunde förbättras, både i det akuta omhändertagandet av traumapatienter och patienter 
med svår sepsis eller septisk chock. I en studie av Klipfel, Carolan, Brytowski, Mitchell, 
Gettman och Jacobson (2014) visar simulerad träning öka möjligheter till 
evidensbaserad kommunikation och förbättrade deltagarnas kommunikation gällande 
tydlighet och i hur frekvent deltagarna ställde frågor i akuta situationer. Det framkom 
även att simulerad träning förbättrade självförtroendet hos deltagarna och för hela 
teamet, och en tydlig gemensam modell för teamet sågs som väsentligt för 
patientsäkerheten. Liknande resultat visas i Patterson, Geis, LeMaster och Wears (2012) 
där simulerad träning förbättrade kunskapsnivån hos deltagarna kring patientsäkerhet 
samt även förbättrade kommunikationsstrategier och teamarbete. Med utgångspunkt i 
flera studier tror författarna att personal från båda klinikerna skulle gynnas av ytterligare 
träning i form av olika simulerade scenarier där möjlighet ges att arbeta över 
verksamhetsgränser och genom teamarbete skapa en större förståelse för varandras 
verksamheter. Genom simuleringsövningar och praktisera lämpliga 
kommunikationsverktyg kan teamets kommunikationsmetoder samt teamkänsla 
förbättras, och därigenom minska risken för missförstånd och eventuella vårdskador 
(Härgestam et al., 2016; Grover et al., 2017; Klipfel et al., 2014; Patterson et al., 2012). 
 
Det finns beprövade metoder för hur kommunikation bör ske i samband med trauma, till 
exempel genom closed loop communication, CLC. Härgestam, Lindkvist, Brulin och 
Hultin (2013) beskriver denna metod som en del av konceptet Crew Resource 
Management som kommer från flygindustrin. Att kommunicera utifrån CLC har visat 
sig öka effektiviteten med snabbare beslut till åtgärd vid trauma, när det är teamledaren 
som tar kommandot och styr kommunikationen. Att använda sig av CLC kan försvåras 
av tidspress, arbetsbörda och hierarkier, och är kanske inte ett naturligt inslag för 
traumateamets medlemmar (ibid.). Att utforska betydelsen av CLC i samband med 
omhändertagande av patienter med svår sepsis eller septisk chock identifieras som ett 
område för vidare forskning.   
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Kommunikation mellan vårdpersonal visade sig vara ett problemområde i resultatet och 
brister kunde särskilt ses vid överrapportering av patienter med svår sepsis eller septisk 
chock mellan akutmottagning och intensivvårdsavdelning. Samma problematik mellan 
akutmottagning och intensivvårdsavdelning identifierades även i en studie av Calleja et 
al. (2016) som beskriver att överrapportering varierade med kunskap och erfarenhet hos 
den som ger rapport samt underlättas om samma personal har varit involverad i 
patienten från början. Fredriksson (2012) lyfter att stora risker för patientsäkerheten 
uppstår om informationsöverföringen inte fungerar mellan de olika yrkesutövare som 
deltar i vårdprocessen kring en patient. Överrapporteringar både inom och mellan olika 
avdelningar är en vanlig felkälla, även om kommunikationsmissar inträffar på alla 
nivåer inom vårdsystemet (Härgestam et al., 2016). En studie av Zakrison et al. (2015) 
belyser också kommunikationsproblematik genom att mycket information försvinner 
mellan akutmottagningen och intensivvårdsavdelningen vid överlämning av patienter, 
vilket kan påverka patientsäkerheten. Överrapportering av traumapatienter upplevdes 
inte som ett problem i den här studien. Med stöd av Zakrison et al. (2015) framstår 
överrapportering kunna underlättas om intensivvårdssjuksköterskan även är delaktig i 
omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock på 
akutmottagningen.  
 
I kategorin Att veta sin roll framgick att sjuksköterskorna kände sig säkra i sin roll och 
vad den innebar vid traumaomhändertagande, medan i det akuta omhändertagandet av 
patienter med svår sepsis eller septisk chock var rollen mer otydlig. Studier beskriver att 
otydlighet i rollerna inom teamet skapar förvirring och kan bidra till sämre 
kommunikation och ett mer ineffektivt teamarbete, vilket kan påverka 
patientomhändertagandet negativt (O´Donoghue et al., 2015; Speck, Jones, Barg & 
McCunn, 2012).  En vårdare som upplever otillräcklighet i en vårdsituation kan väcka 
negativa känslor som berör patienten på ett negativt sätt. Kopplat till livsvärld så är 
vårdarens situation en förlängning av patientperspektivet, och påverkar utfallet av den 
vårdande situationen för patienten (Dahlberg & Segersten, 2010). Kompetensen och 
styrkan i att veta sin roll och utföra sina uppgifter framkom som väsentliga delar för ett 
väl fungerande akut omhändertagande. Omhändertagandet beskrevs som 
uppgiftsfokuserat med uppgifter som även förekom på intensivvårdsavdelningen så som 
att assistera vid intubation, vilket även är fallet i en annan studie av O´Donoghue et al. 
(2015). En negativ aspekt av den här typen av omhändertagande framkom i Nyström, 
Dahlberg och Carlsson (2003), vars studie visade att sjuksköterskorna på 
akutmottagning hade ett mer medicinskt fokus, där tekniska färdigheter och en vilja att 
assistera läkaren sågs som viktiga delar i vårdandet, och där konsekvensen blev att 
sjuksköterskorna inte vårdade utifrån patientens livsvärld och såg inte människan 
bakom patienten vars helhet manifesteras i tankar, känslor och attityder. 
 
Sjuksköterskor med flerårig erfarenhet av arbete på akutmottagning, nämner ett 
ledningsansvar vid trauma, där de är delaktiga i att se till att arbetet fungerar och går i 
rätt riktning. Den här funktionen hos sjuksköterskan nämns även i två andra studier där 
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sjuksköterskan fungerar som ett stöd och som en organisatör i att stötta och utföra 
ordinationer, och samtidigt behåller ett helhetsperspektiv för teamets arbetsuppgifter 
(Gilardi, Guglielmetti & Pravettoni, 2013; Santos, Lima, Pestana, Colomé & Erdmann, 
2016). En studie av Grover et al. (2017) beskriver att teamarbetet påverkades positivt 
när det fanns erfarna akutsjuksköterskor med i det akuta omhändertagandet och att för 
få erfarna akutsjuksköterskor utgjorde ett hinder för ett väl fungerande teamarbete. 
Slutsatser kan dras från ovan nämnda studier att ett större ansvar hos den ensamma 
sjuksköterskan i kombination med bristande erfarenhet hos nyexaminerade 
sjuksköterskor på akutmottagningen kan påverka teamarbetet på ett negativt sätt. I en 
artikel av Gårdlund et al. (2011) poängteras att en tidig kontakt med narkosläkare bör 
ske på vida indikationer för diskussion kring handläggning av septiska patienter. 
Författarna menar att detta kan dras ett steg till och att en intensivvårdssjuksköterska då 
bör medfölja narkosläkare till akutmottagningen för att vara en del i teamet kring 
patienten. Ett sådant multidisciplinärt omhändertagande på akutmottagningen stärks av 
en studie av Christensen, Maaløe, Martin Jensen, Steemann Rudolph och Perrild (2011), 
som visade att patientomhändertagande av ett multidisciplinärt team tidigt identifierade 
svårt sjuka patienter samt att tidig diagnos och behandling ledde till kortare tid på 
akutmottagningen och snabbare överföring till rätt vårdavdelning. Studien lyfter vidare 
att många av teammedlemmarna vid traumaomhändertagande även ingår i teamet 
omkring andra akutpatienter. Omhändertagandet utgår från samma tillvägagångssätt, det 
vill säga ABCDE-principen, vilket gör att traumateamets erfarenhet och struktur kan 
överföras till de kritiskt sjuka icke-traumapatienterna. Sammanfattningsvis kan det antas 
att ett liknande omhändertagande för patienter med trauma och patienter med svår sepsis 
eller septisk chock kan öka patientsäkerheten och kvaliteten på den akuta behandlingen.  
 
Struktur, såsom att exempelvis följa ABCDE-principen, urskiljer sig i kategorin Att 
arbeta utifrån en tydlig struktur som en avgörande skillnad mellan patienter med trauma 
och septiska patienter. Genom att uppmärksamma strukturer inom vårdandet kan 
patientsäkerheten höjas (Dahlberg & Segersten, 2010). Det uppenbarades en brist på 
struktur vid akut omhändertagande av patienter med svår sepsis eller septisk chock. 
Studie av Vaughan och Parry (2016) tar upp hur viktigt det är att tidigt identifiera sepsis 
för att initiera behandling, och att sjuksköterskorna på akutmottagning har en viktig roll 
däri. Sjuksköterskor på akutmottagningen bör få ökad kunskap kring patienter med svår 
sepsis eller septisk chock genom utbildning för att därmed kunna identifiera och agera 
snabbare, vilket stödjs av studien av Delaney, Friedman och Fitzpatrick (2015) som 
visar att sjuksköterskan har en nyckelroll i att hitta patienter med svår sepsis eller 
septisk chock och att utbildning kring dessa patienter ger sjuksköterskor en känsla av 
ökad kompetens gällande sepsispatienter, samt även indikationer på när ett medicinskt 
team bör mobiliseras. Ett annat sätt att tidigt identifiera den här patientgruppen med 
svår sepsis eller septisk chock kan vara att använda sig av särskilda hjälpmedel såsom 
Sepsis Early Alert Tool som har visat sig bidra till att kunna identifiera de här 
patienterna snabbare och ge en bättre kvalitet i vården (Idrees, MacDonald & Koadli, 
2016). Moffatt-Bruce, Hefner och Nguyen (2015) menar att det behövs system och 
processer kring akut omhändertagande och vård, som minimerar fokus på den 
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mänskliga faktorn, för att öka patientsäkerheten. Genom standardiserade system och 
checklistor som hjälpmedel kan misstag, som kan påverka patienten negativt och leda 
till ett ökat lidande, mildras eller helt förhindras. En annan studie av Zakrison et al. 
(2015) tar upp nackdelar med att implementera checklistor i verksamheten, så som att 
sjuksköterskorna får mer administrativt arbete och upplevelsen av att det blir ännu en 
checklista i mängden som redan finns. En annan studie av Kelleher, Bose, Waterhouse, 
Carter och Burd (2014) visar däremot att checklistor visat sig förbättra 
omhändertagandet och resultatet vid traumasituationer. Med stöd i Kelleher et al. (2014) 
och Moffatt-Bruce et al. (2015) skulle en checklista kunna vara värdefullt att 
implementera i akutmottagningens verksamhet på sjukhuset där studien genomfördes. 
Tydliga riktlinjer ger en struktur i omhändertagandet och en ökad patientsäkerhet för 
patienter med trauma och patienter med svår sepsis eller septisk chock.  
 
En tydlig ledarroll var väsentligt för en god struktur både i det akuta omhändertagandet. 
Tydligt ledarskap förknippas med ett mer effektivt teamsamarbete och prestation i 
uppgifter (Hunziker et al., 2011). Oklarheter i organisationen och kring 
ansvarsfördelning kan utgöra en risk för patientsäkerheten, och öka risken för till 
exempel läkemedelsmisstag (Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren & Göransson, 
2017). Ledarrollen kunde ibland bli otydlig när flera läkare var inblandade och gav 
ordinationer. Frakes, Neely och Tudor (2009) beskriver hur sjuksköterskorna upplevde 
en bristande kontinuitet i olika läkares ledarstil och att de fick anpassa sitt arbete efter 
den läkare som ledde teamet. Studien av Grover et al. (2017) beskriver att en tydlig och 
kompetent teamledare har en nyckelroll i hur bra flödet kring patient blir samt i att ha en 
översiktlig bild av både patienten och teammedlemmar. Sammantaget visar det här på 
ett behov av en stark och tydlig ledare, men även behovet av att ledaren följer en 
struktur så att det uppstår en kontinuitet, en trygghet för personalen att kunna fokusera 
på sin roll utan att behöva fundera på vilken ledarstil som gäller för dagen.  
 
7 Slutsats 
Den här studien bidrar med ökad kunskap kring sjuksköterskors erfarenheter av akut 
omhändertagande av patienter med trauma och patienter med svår sepsis eller septisk 
chock. Dahlberg och Segesten (2010) menar att studier kring vårdares upplevelser och 
erfarenheter är nödvändiga för att kunna förbättra vården för patienten. Studien har visat 
att den tydliga struktur som finns i det akuta omhändertagandet av traumapatienter, 
saknas i det akuta omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock. 
Den bristande strukturen var en följd av otydliga roller i omhändertagandet och 
bristfällig kommunikation, som ledde till sämre patientsäkerhet och kvalitet på den vård 
som gavs. Det framträder fördelar med att införa tydliga riktlinjer i det akuta 
omhändertagandet av patientgruppen med svår sepsis eller septisk chock, förslagsvis 
genom checklistor eller någon form av medicinskt larm i likhet med traumalarm. Den 
stora utmaningen skulle i sådana fall bli att utforma kriterier för att komma åt de 
patienter som är i behov av ett utökat team och eventuell intensivvård, utan att belasta 
intensivvårdspersonal med onödiga besök på akutmottagningen i tid och otid. Även om 
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både traumaomhändertagande och sepsis är väl utforskade områden behövs mer studier 
kring sjuksköterskors erfarenheter kring dessa omhändertaganden för att bidra med ökad 
kunskap för både en säker och personcentrerad omvårdnad. 
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Bilaga A Informationsbrev 
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Bilaga B Samtyckesblankett 
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Bilaga C Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat inom ditt verksamhetsområde?  
 
Har du någon särskild specialistutbildning som berör akut omhändertagande?  
 
Hur skulle du definiera ett akut omhändertagande? 
 
Hur skulle du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter vid akut omhändertagande av 
en traumapatient på akutmottagningen? 
  
Finns det något i fördelning av uppgifter på akutrummet som du upplever kan förbättras 
vid det akuta omhändertagandet av traumapatienterna? 
 
Finns det något i teamarbetet som du upplever kan förbättras i det akuta 
omhändertagandet av traumapatienterna? Om ja, beskriv vad? 
 
Hur skulle du beskriva samarbetet mellan akutmottagningen och 
intensivvårdsavdelningen vid det akuta omhändertagandet av traumapatienterna? 
 
Hur skulle du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter vid det akuta omhändertagandet 
av patienter med svår sepsis eller septisk chock på akutmottagningen? 
 
Finns det något i fördelning av uppgifter på akutrummet som du upplever kan förbättras 
vid det akuta omhändertagandet av patienter med svår sepsis eller septisk chock? 
 
Finns det något i teamarbetet som kan förbättras i det akuta omhändertagandet av de 
patienter med svår sepsis eller septisk chock? Om ja, beskriv vad? 
 
Hur skulle du beskriva samarbetet mellan akutmottagningen och 
intensivvårdsavdelningen vid det akuta omhändertagandet av patienter med svår sepsis 
eller septisk chock? 
 
Vad upplever du är de största skillnaderna i det akuta omhändertagandet av patienter 
med svår sepsis eller septisk chock jämfört med traumapatienter? 
 
Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga D - Etisk självgranskning 
 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
Har du svarat "Ja" eller "Kanske” på någon av frågorna 1-6 kan projektet, om det 
bedöms som forskning, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information se www.epn.se. 
 

  Ja Kans
ke 

Ne
j 

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 X   
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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.) 

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   
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Bilaga E – Formulär för godkännande av intervjustudie 
 
 

 
 


