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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland personer under 45 år i Sverige. Ett 

traumaomhändertagande på akutrummet innebär att det är många olika professioner som 

systematiskt arbetar kring patienten. Detta kan för patienten medföra att arbetet är alltför 

inriktat på att följa vissa rutiner, istället för att fokusera på patientens individuella behov, 

vilket sin tur kan leda till att patienten bemöts som ett objekt och delaktigheten kan bli hotad 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet på ett 

akutrum i samband med trauma. 

Metod: En kvalitativ studie baserad på sex semistrukturerade intervjuer. Materialet 

analyserades enligt en modell för kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar att patienter upplevt att de får information under hela 

traumaomhändertagandet. Detta ledde till att patienterna kände sig sedda, mindre rädda och 

tryggare. Dock framkom brist i information om omfattningen av skadorna samt eventuell 

kommande vård. Hinder för att patienten skulle göras delaktig beskrevs som; att vara 

fastspänd på en spineboard, att inte få tillräckligt med information och att personalen arbetar 

systematiskt samt genomför undersökningar som måste göras. Trots detta visade det sig att 

patienter ändå upplever ett gott omhändertagande på akutrummet i samband med trauma. 

Slutsats: Ömsesidig kommunikation, tillräcklig information och ett bra bemötande visade sig 

vara en förutsättning för att delaktighet ska kunna uppstå. 
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INLEDNING 
 

Då båda författarna har erfarenhet av att, som undersköterskor, arbeta inom akutsjukvården 

väcktes vår nyfikenhet för hur patienter upplever dessa situationer. Kan patienten i ett 

traumaomhändertagande uppleva sig vara delaktig? Sjuksköterskor inom akutsjukvården 

möter svårt sjuka och skadade patienter. Det är viktigt att ha kunskap om hur patienten 

upplever och påverkas av omhändertagandet. Detta för att kunna bemöta och behandla 

patienten på bästa sätt och göra patienten delaktig i sin vård. 

 

BAKGRUND 

 

Trauma 

Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland personer under 45 år i Sverige. Trafikrelaterade 

skador står för 40% av samtliga skadade där motorcykelolyckorna utgör drygt en fjärdedel av 

de svårast trafikskadade. Drygt två tredjedelar av alla registrerade trauma 2015 var män och 

majoriteten (69 %) var i yrkesverksam ålder (16–64 år). Fallskador är den näst största gruppen 

och genererar många allvarliga skador. Svårt skadade personer som utsatts för trauma 

omhändertas av ett traumateam på akutmottagningen (Svenska Traumaregistret, 2015).  

 

Trauma innebär att kroppen utsätts för yttre våld. Trauma kan vara av olika karaktär där 

högenergetiskt våld är den dominerande, exempelvis kollision med fordon eller fall från hög 

höjd, som utgör 90–95% av alla traumalarm (Svenska Traumaregistret, 2015). Lågenergetiskt 

våld kan vara vridvåld, fall från låg höjd eller knivstick (Lennquist, 2007). Grundläggande är 

att en svårt skadad patient ska få kompetent vård inom den första timmen (“the golden hour”) 

för att ha goda överlevnadschanser (Wikström, 2012). 

 

ATLS och A-E konceptet 

Oavsett gradering av trauma så krävs det ett omhändertagande. Ett traumateam som består av 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, med god erfarenhet av akut omhändertagande av 

svårt skadade patienter, står redo när ambulansen anländer (Ekwall, 2014). 

 

Traumateamet arbetar utifrån en strukturerad och systematisk metod kallad Advanced Trauma 

Life Support (ATLS). Teamet arbetar enligt A-E konceptet där A (airway) innebär 

säkerställandet av fri luftväg och halsrygg. B (breathing) kontroll andning. C (circulation) 

säkerställandet av cirkulationen. D (disability) kontroll av patientens neurologiska status och 

medvetandegrad. E (exposure) innebär en helkroppsundersökning i syfte att hitta ytterligare 

skador som tidigare kan ha missats (Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint, 2014). 

 

Vitalparametrar enligt ABCDE-konceptet är: fria andningsvägar, andningsfrekvens, 

hjärtfrekvens och blodtryck och vakenhetsgrad enligt Reaction Level Scale [RLS] eller 

Glascow Coma Scale [GCS] och kroppstemperatur vilkas resultat avgör allvarlighetsgraden 

(Thim, Vinther, Lerkevang Grove, Rohde & Løfgren, 2012). 

 

Arbetet och den gemensamma bedömningen enligt A, B, C, D, E sparar traumateamet mycket 

värdefull tid. Att systematiskt arbeta sig från A-E kan även bidra till en ökad kvalité på 

behandlingen. För teamet innebär det systematiska omhändertagandet att det är struktur i 

arbetet kring patienten samt att det skapar en viss säkerhet att rätt åtgärd görs vid rätt tillfälle 

(Thim et al., 2012). Det initiala omhändertagandet inkluderar även att sjuksköterskan ska vara 
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ett stöd för patienten utifrån dennes behov och situation. Dock fokuserar traumateamet i första 

hand på att utesluta livshotande tillstånd (Elmquist, 2011). Således kan det rutinartade arbetet 

för patienten innebära att denne inte längre uppfattas som en levande person, utan bemöts som 

ett objekt, varvid delaktigheten är hotad (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Traumautbildning 

Garvey, Liddil, Eley & Winfield (2016) menar att sjuksköterskor anses ha en viktig roll inom 

traumaomhändertagande. Därför är det av hög vikt att sjuksköterskor erhåller adekvat 

utbildning inom angivet område. I Ohio, USA, konstaterade man att sjuksköterskor med 

erfarenhet av traumaomhändertagande ansåg att de hade för låg kunskap och för lite 

utbildning inom traumaomhändertagande. Detta trots att det fanns flera kurser inom området. 

Forskning visar att många av de kurser som finns idag är utvecklade för läkare och inte 

inkluderar simulationer, vilken är en bevisat effektiv metod gällande utbildning av 

sjuksköterskor. En ny form av utbildning togs därför fram vilken innebar simulerade 

situationer. Simulerade situationer innebär att genom realistiskt testa de kliniska kunskaperna, 

förmågan att samarbeta och fatta beslut. Två år därefter gjordes en undersökning på effekten 

av den utvecklade utbildningen. Resultaten visade en positiv effekt av utbildningen genom att 

sjuksköterskorna upplevde att tidigare teoretisk kunskap kopplats samman med den kliniska 

kunskapen (ibid). Även Kristiansen, Søreide, Ringdal, Rehn, Krüger, Reite, Meling, Næss. & 

Lossius, (2010) menar att simulationer är den mest givande utbildningsformen. Diskussioner 

gällande traumaomhändertagande i denna forskning har dock främst fokus på läkare med 

kirurgisk och/eller ortopedisk specialitet. 

 

Regionalt Medicinskt Råd Trauma [RMR-Trauma] (2011) skriver att Sverige har en låg 

frekvens av traumaomhändertagande. Cirka 4000 personer årligen avlider till följd av traumat. 

Ett lågt antal traumafall per traumateam bidrar till svårigheter att uppnå hög kompetens och 

säkerhet för omhändertagandet av svårt skadade patienter. Både för den enskilda 

medarbetaren samt för organisationen (ibid). I Sverige saknas nationella och regionala krav 

rörande traumavårdens organisation. Detta medför att varje akutsjukhus har sin egen 

organisation för trauma. Den varierar beroende på lokala traditioner och förutsättningar 

(Ribbe, 2013). För att uppnå kompetens inom trauma finns standardiserade modeller. Genom 

att komplettera utbildning med träning på traumaomhändertagande kan man övervinna bristen 

på klinisk erfarenhet (Kristiansen et al., 2010). 

 

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma har som målsättning att varje traumapatient i 

Sverige och Norge, oavsett tid på dygnet eller tid på året, ska omhändertas av traumautbildade 

sjuksköterskor (Riksföreningen trauma, 2015). Traumapatienter löper hög risk att utveckla 

sekundära skador, som trycksår, på grund av olämplig omvårdnad. Sjuksköterskor som 

arbetar med dessa patienter måste ha en hög kunskap och skicklighet och deras roll är 

signifikant för att minska risken för sekundär skada hos dessa patienter (Alzgohul, M, 2014).  

Sjuksköterskan anses vara en viktig medlem i traumateamet. Trauma Nursing Core Course 

(TNCC) är en utbildning framtagen specifikt för sjuksköterskor utifrån ATLS, med 

vetenskaplig kunskap som grund. Syftet med TNCC är att ge grundläggande kunskaper och 

praktiska färdigheter samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för 

omvårdnad inom trauma (Riksföreningen trauma, 2015). Under en tredagarskurs anordnad av 

Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma, ges deltagarna möjlighet att, genom ett 

systematiskt och standardiserat tillvägagångssätt, träna praktiska färdigheter vid 
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omhändertagandet av en traumapatient. Detta genom simulerade traumasituationer, med de 

grundläggande teoretiska kunskaperna förvärvade från tilldelad kursmanual som grund (ibid). 

Vid omhändertagandet av patient vid trauma arbetar traumateamet utifrån en strukturerad och 

systematisk metod (Ekström et al., 2014). Detta innebär att en struktur skapas för teamet i 

arbetet kring patienten. Detta leder i sin tur till en viss säkerhet att rätt åtgärd görs vid rätt 

tillfälle (Thim et al., 2012). 

År 2014 startades den första specialistutbildningen med inriktning mot akutsjukvård i Sverige. 

Den finns i dagsläget vid fyra lärosäten: Linnèuniversitetet, Sophiahemmet Högskola, Örebro 

universitet och Uppsala universitet. 

Patienten i traumarummet 

I det akuta omhändertagandet är traumateamet i första hand fokuserat på att utesluta 

livshotande tillstånd. Sjuksköterskan ska i detta även vara ett stöd för patienten utifrån dennes 

behov och situation (Elmquist, 2011). För patienten kan detta innebära att arbetet är alltför 

inriktat på att följa vissa rutiner istället för att fokusera på patientens individuella behov. Detta 

kan leda till att patienten inte längre uppfattas som en levande person, utan bemöts som ett 

objekt, vilket kan påverka patientens upplevelse av delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det är viktigt att ha kunskap om hur patienten upplever och påverkas av omhändertagandet. 

Intentionen är enligt såväl Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 2017:30) som Patientlagen 

(SFS, 2014:821) att patienten ska göras delaktig i sin vård. 

 

Patienter som varit med om trauma är extra utsatta och helt utlämnade till vårdpersonalen. 

Genom att visa sig närvarande kan sjuksköterskan skydda patienten från vårdlidande och 

kränkningar. Sjuksköterskans fyra främsta ansvarsområden enligt International Council of 

Nurses (ICN) är att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

 

Vid ett trauma är det vanligt med kroppsliga reaktioner såsom darrningar, skakningar, och 

hjärtklappning. Dessa reaktioner beror på att patienten får ett påslag av det sympatiska 

nervsystemet (Berg-Johannesson & Lundin, 2009). Det sympatiska nervsystemet triggas av 

skada och kroppen förbereder sig för flykt och kamp genom att ge ett påslag på 

stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol, vilket leder till dessa kroppsliga 

reaktioner (Lennqvist, 2007). 

 

Patienter som ankommer till akutmottagning efter trauma, och som då upplevt ett 

traumaomhändertagande, kan ha varierad känslomässig uppfattning om specifika aspekter av 

omhändertagandet. Det snabba och systematiska omhändertagandet som krävs i dessa fall, 

kan leda till en strikt och opersonlig inställning till patienten, vilket i sin tur kan leda till 

påverkan på patientens psykiska oro. Något som särskilt beskrivs som obehagligt i dessa 

sammanhang är den rektala undersökning som ingår i detta omhändertagande (Wright, 2011). 

 

Enligt Eide & Eide (2009) är traumaomhändertagandet ett kort och intensivt möte med 

vårdpersonalen. Miljön och situationen är ny och omtumlande. För en patient kan det då vara 

en trygghet att vårdpersonalen vägleder i den nya situationen. Det är även av stor vikt att vara 

lyhörd och öppen för patientens önskemål och upplevelser. Det ger patienten möjlighet att 

uppleva delaktighet i omhändertagandet och visar även att hänsyn och respekt tas till 

patientens lika värde och autonomi. Kommunikationen i det korta mötet måste dock vara 
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anpassad efter patientens förmåga att ta till sig informationen i den nya situationen. 

Delaktighet minskade patienters oro, rädsla och osäkerhet. Forskarna menar därför att det var 

viktigt för sjuksköterskor att göra så mycket som möjligt för att möta patienterna i deras 

upplevelse och skapa individuella förutsättningar för delaktighet utifrån deras behov (ibid). 

 

Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) identifierade fyra områden som stod i vägen för 

patienternas möjlighet till delaktighet. Dessa områden var: den egna oförmågan, bristande 

empati, en paternalistisk attityd, där autonomin fråntas patienten, och känslan av strukturella 

barriärer. Patienter beskrev brist på kunskap, att vara för sjuk för att kunna eller orka delta och 

låg självkänsla som hinder för delaktighet i den egna oförmågan. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Till denna studie valdes en vårdvetenskaplig grund med en induktiv ansats vilket innebär att 

fokus ligger på tolkning av texter. Det leder till en förutsättningslös analys av dessa texter, 

som kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012). Vårdvetenskapen är en normativ disciplin med både teoretisk och tillämpad 

kunskapsbildning som syfte. Det räcker dock inte att ha patienten i fokus. Hur sjuksköterskan 

ser på patienter, hur kunskap om patienter, hälsa och vårdande kan utvecklas, och hur 

sjuksköterskan bäst går tillväga när vi vill beskriva hälsa och vårdande vetenskapligt, är även 

en del i vårdvetenskapen. Fyra konsensusbegrepp ringar in disciplinen vårdvetenskap. Dessa 

begrepp är patient, hälsa, miljö och vårdande. Vårdvetenskapen knyter an till och fördjupar 

innebörden av dessa fyra begrepp. Detta ger fokus på hälsa samt vägledning till vårdande 

handlingar. Vårdandets mål är hälsa och dess syfte är att stärka hälsoprocesser. Genom att 

studien har ett vårdvetenskapligt perspektiv, har en fördjupad innebörd av patientens 

upplevelser av sin delaktighet i omhändertagandet på traumarummet framträtt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Två vårdvetenskapliga begrepp förekom relevanta för studien. Dessa 

begrepp är vårdande relation och delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdande relation 

För att kunna minska lidande och stärka patientens hälsoprocesser och finna möjligheter för 

välbefinnande krävs någon form av mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska. 

En vårdande relation och ett vårdande möte måste uppstå. Vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient kännetecknas av ett professionellt engagemang som innebär att 

fokus är på patienten. Typiskt för goda mänskliga möten är att mötas ansikte mot ansikte 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ögonkontakt garanterar en säkrare och närmare kontakt. Det 

vårdande mötet kännetecknas också av ansvar för interaktionen och dess utveckling. Det är 

sjuksköterskans skyldighet att med hjälp av kunskap, kompetens och ställning se till att mötet 

blir vårdande. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan denna förpliktelse beskrivas som att 

stödja patientens hälsoprocesser och att göra det på ett sätt som bekräftar patientens livsvärld 

och delaktighet (ibid). 

 

Delaktighet 

För att patienten skall kunna bli delaktig i sin vård måste patienten förses med tillräcklig 

information. Sjuksköterskan måste gå in i ett möte med patienten så att denne kan dela med 

sig av sina erfarenheter och upplevelser. Detta för att sjuksköterskan ska kunna ge patienten 

god vård. Först när stödet och informationen möter patienternas livsvärld uppstår delaktighet 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). Traumaomhändertagandet bör så långt som möjligt utföras i 

samförstånd med patienten (Lennquist, 2009). Ett minimikrav för patientmedverkan är att det 

dels finns en viljeyttring avgiven, dels att patienten, utifrån sina individuella förutsättningar, 

ska kunna medverka praktiskt, och patienten ska göras delaktig i sin vård Patientlagen (SFS, 

2014:821). 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Enligt svensk lag har patienten rätt till en individfokuserad, jämlik och säker vård. Vården ska 

genomföras i samråd och med respekt för patientens integritet och autonomi. En delaktig 

patient leder till att målen med vård och behandling lättare kan uppnås. Vid ett 

traumaomhändertagande är det många inblandade på akutrummet. Då traumateamet har fokus 

på det akuta omhändertagandet kan det vara svårt för sjuksköterskan att tillgodose patientens 

rätt till delaktighet. Sjuksköterskan i traumateamet har till uppgift att skapa en relation till 

patienten genom att kontinuerligt informera om vad som sker, vilka insatser som görs och 

vilka resultaten blir.  

Patientens tankar kring den egna delaktigheten och vårdpersonalens bemötande, samt den 

omvårdnad som erhålls från sjuksköterskan, är därför angeläget att belysas ytterligare. 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet på ett akutrum i 

samband med trauma. 

 

METOD 

 

Design 

Studien utfördes med en kvalitativ metod med induktiv ansats och med ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. En induktiv ansats fokuserar på tolkning av texter och innebär en förutsättningslös 

analys av dessa texter som kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser 

(Lundman et al., 2012). Då denna studie fokuserades på människors berättelser om sina 

upplevelser anses en induktiv ansats lämplig. 

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier var svensktalande kvinnor och män som erfarit traumaomhändertagande på 

en akutmottagning, ålder 18–65 år och boende i södra Sverige. Denna geografiska 

begränsning utfördes för att intervjuerna skulle kunna utföras ansikte mot ansikte (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

 

Då studien var tidsbegränsad tillämpades ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att deltagarna 

var tillgängliga i den närmaste omgivningen, villiga att deltaga i studien och att de ingick i 

inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2017). En förfrågan om deltagande publicerades på 

facebook (bilaga 1). Informanterna skrev inlägg på det delade facebookinlägget varvid 

kontakten fortsatte via mail. Informanterna fick då ett informationsbrev om studiens syfte 

samt att det var frivilligt att delta. Därefter fick de ta ställning till om de ville delta eller inte. 
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Informanterna som inkluderades var de som först hörde av sig med intresse att delta. 

Exkluderades gjorde de som inte uppfyllde kriteriet för trauma eller som inte själva erfarit 

omhändertagandet som patient utan som förälder/anhörig. 

 

Informanter 

Totalt deltog sex informanter i ålder från 25 till 63 år gamla (M 41,5 år, Md 38.5 år). 

Könsfördelningen var fem kvinnor och en man. Informanterna hade omhändertagits på tre 

olika sjukhus och akutmottagningar. Två mindre akutmottagningar och en större. Fallolycka, 

trafikolycka och ridolycka angavs som orsak till de trauman som registrerats (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt av informanter 

 

Informant Ålder Kön Typ av trauma 

Informant 1 31 Kvinna Trafikolycka 

Informant 2 25 Kvinna Ridolycka 

Informant 3 35 Kvinna Trafikolycka 

Informant 4 53 Kvinna Fallolycka 

Informant 5 63 Kvinna Trafikolycka 

Informant 6 42 Man Fallolycka 

 

Pilotintervju 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes under april 2017. En intervjuguide skapades 

(bilaga 2). En pilotstudie genomfördes därefter för att bedöma intervjufrågornas relevans samt 

prova den tekniska utrustningen (Polit & Beck, 2017). Pilotstudien genomfördes på av 

informanten vald plats. Den visade sig vara av god kvalité och kunde därför inkluderas i 

resultatet.  (Polit & Beck, 2017). 

 

Intervjuer 

Samtliga intervjuer ägde rum på av informanten vald plats. Kravet var att platsen för intervjun 

skulle vara i lugn miljö. Informanterna intervjuades individuellt. Intervjumodellen som valdes 

var av semistrukturerad karaktär. I en semistrukturerad intervju behöver inte frågorna ställas i 

en bestämd ordning. Inför en semistrukturerad intervju gör forskaren en lista över specifika 

teman som skall beröras, men att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren (Patel & 

Davidson, 2011). Varje intervju började med frågan; “Vill du berätta om dina upplevelser av 

omhändertagandet för ditt trauma eller olycka på akutrummet? “Därefter ställdes ytterligare 

fyra frågor. Intervjuerna avslutades med frågan om informanten hade något att tillägga (bilaga 

2). Frågorna kompletterades med följdfrågor som: Hur upplevde du det? Hur kändes det? Kan 

du berätta mer? Detta för att klargöra berättelsen och uppmuntra informanterna i deras 

berättelser (Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012). 

 

Båda författarna var närvarande varav en författare ledde intervjun medan den andra 

observerade det som skedde och beskrevs under intervjun (Carlsson, 2012). För att säkerställa 

att inget material förstördes spelades intervjuerna in på två mobiltelefoner. Intervjuerna 
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varade i 60–90 minuter då informanterna fick börja med att berätta om vad som skett innan 

ankomsten till akutrummet. Därefter startades inspelningen och informanterna fick berätta om 

sin upplevelse på akutrummet. Inspelningen avslutades därefter och informanterna valde 

själva att sedan berätta om vad som hände efter att de lämnat akutrummet. 

 

 

 

Dataanalys 

 

Efter genomförande av intervjuer transkriberades det inspelade materialet ordagrant. 

Transkriberingen delades upp och pågick parallellt med intervjuerna. Den som inte hade utfört 

intervjun verbalt var den som sedan transkriberade intervjun. Pauser, suckar och skratt 

nedtecknades under transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter lästes de 

transkriberade texterna igenom var för sig och sedan gemensamt. Detta för att finna likheter 

och skillnader i texterna. Det insamlade materialet lästes med studiens syfte i åtanke. Efter 

transkribering togs informanternas upplevelser ut och sammanfördes i en gemensam text. 

Denna text låg sedan till grund för analysen, vilken utfördes gemensamt. Texten delades in i 

meningsenheter som kondenserades och abstraherades och tilldelades olika koder. Dessa 

koder jämfördes baserat på skillnader och likheter och därefter sorterades de in i kategorier 

och underkategorier vilka utgjorde det manifesta materialet (Graneheim & Lundman). Den 

kvalitativa metoden innebär att analysen är textnära och ger en beskrivning av det manifesta 

innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Med manifest innebär att utifrån det som 

tydligt kommer fram i texten och beskrivna upplevelser sammanfatta beskrivningarna för att 

erhålla en djupare förståelse av området (Dychawy Rosner, 2012).  

De olika kategorierna diskuterades författarna emellan. I analysen framkom tre kategorier 

med totalt fem underkategorier. Exempel av denna process presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Är man väl 

informerad. Oavsett 

vad det gäller, så 

tycker man inte det 

är så jobbigt. Allt går 

mycket lättare och 

man är mycket 

lugnare. 

Är man väl 

informerad går 

allting mycket 

lättare och man är 

mycket lugnare 

Lugn av 

information 

Betydelsen 

av 

information 

Information 

De pratade med mig 

hela tiden. De 

informerade mig ju 

hela tiden om vad 

dom skulle göra och 

så. De pratade inte 

över huvudet på mig. 

De pratade inte 

över huvudet på 

mig. De 

informerade om 

vad dom skulle 

göra 

Personalen 

pratar till 

patienten 

Att lyssna på 

patienten 

Ömsesidig 

kommunikation 
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Jag vet de sa 

någonting om att 

klippa kläder men 

jag sa att de inte får 

klippa mina kläder. 

De sa att du är ju inte 

skadad och vi känner 

ju på nacken De lyfte 

upp tröjan. 

De sa att de 

behövde klippa 

kläderna men jag 

ville inte. De 

kontrollerade 

nacken genom att 

lyfta på kläderna. 

Personalen 

lyfte på 

kläderna 

istället för att 

klippa dem. 

Att ta hänsyn Bemötande 

 

 

Författarnas förförståelse 

Båda författarna har erfarenhet av att, som undersköterskor, ha arbetat inom akutsjukvård. 

Genom våra tidigare kunskaper och erfarenheter av omhändertagandet vid trauma, har en 

bättre förståelse och inlevelse av informanternas upplevelser kunnat uppstå. Förförståelsen har 

kunnat synliggöras och medvetandegöras genom att litteratur studerades och att diskussioner 

förts sinsemellan genom hela studiens process (Rosberg, 2012). Förförståelsen har beaktats 

och förts åt sidan genom att det textnära, uppenbara innehållet betraktats. Förförståelsen kan 

undermedvetet påverka resultatet. Den går dock inte att helt åsidosätta (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelsen är en förutsättning för att kunna skapa en 

öppenhet, kunna se och uppfatta ny kunskap och ny förståelse (Rosberg, 2012).  

 

Forskningsetiska aspekter 

Innan intervjuerna genomfördes en etisk egengranskning (bilaga 4). Rekommendationerna för 

att skicka in en etisk prövning gäller om en eller flera av de första fem frågorna besvarats 

tveksamt eller jakande. De första fem frågorna besvarades nekande. Därmed behövdes ej en 

ansökan om etisk prövning (Etikkommittén Sydost, 2016). I enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådets (2016) etiska principer erhöll 

informanterna, innan intervjuerna, både skriftlig och muntlig information. Denna information 

innehöll de fyra etiska huvudkraven vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet uppfylldes då informanterna fick informationsbladet via e-mail innan 

intervjutillfället. Informationsbladet (bilaga 3) innehöll studiens syfte samt informantens 

rättigheter, att informanten när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att 

motivera varför, samt att allt material skulle komma att behandlas konfidentiellt. 

Informanterna kunde således läsa igenom informationsbladet utan att författarna var 

närvarande. Denna information gavs även muntligt innan intervjun startade varvid en 

utskriven kopia av informationsbladet överlämnades samtidigt. Därefter gavs informanten 

möjlighet att ställa frågor om något var oklart. Samtyckeskravet uppfylldes då informanterna 

innan intervjun fick skriva på en samtyckesblankett (bilaga 5) varvid ytterligare information 

om informantens rätt att själv bestämma över sin medverkan gavs. 

 

Konfidentialitetskravet beaktades då endast författarna kunde ta del av personuppgifter och 

inspelat material. Den transkriberade texten avidentifierades och förvarades, tillsammans med 

de påskrivna samtyckesblanketterna, i ett låsbart skåp. Avidentifieringen av informanterna 

gjorde användandet av citat möjligt. Det inspelade materialet raderades direkt efter 

transkribering. Nyttjandekravet uppfylldes då materialet endast användes för studiens 
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ändamål. Informanterna har erbjudits att få ta del av det slutliga resultatet av studien. Det kan 

vara en svaghet att informanterna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Informanterna som 

inkluderades i studien var inte tidigare kända av författarna (Polit och Beck, 2017). 

 

 

 

RESULTAT 
Efter innehållsanalysen framkom tre kategorier i relation till patientens delaktighet.  

De slutliga kategorierna blev: Bemötande, information och ömsesidig kommunikation (Tabell 

3). 

 

Tabell 3 Beskrivning av kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Bemötande Patienten blir sedd och personalen är nära 

Personalen ger tid till patienten 

Att ta hänsyn till patienten 

Information Personalen bemöter patientens behov av information 

 

Ömsesidig kommunikation Att lyssna och prata med patienten 

 

 

Bemötande 

Personalens bemötande visade sig påverka informanternas upplevelse av delaktighet. De ville 

känna att omvårdnaden var personlig och inte känna sig som en i mängden. När informanterna 

fick sjuksköterskans uppmärksamhet och märkte att hen brydde sig om just hen, minskade 

känslan av ångest och oro och hen kände sig lugnare och möjlighet till delaktighet kunde 

uppstå. 

 

Patienten blir sedd och personalen är nära 

Informanterna beskrev att när personalen såg dem så gav det en lugnande effekt och skapade 

en trygghet. Att det var många människor på akutrummet samtidigt uppfattade informanterna 

som tryggt. De beskrev en önskan om att ha personal kvar på akutrummet. Då personal 

stannade kvar på akutrummet och var nära upplevde informanterna det tryggast. Detta även i 

de fall då anhöriga var med på akutrummet. 

 

“Min anhörig var där, men jag hade velat ha någon personal nära.” 

 

Trots att personalen var närvarande på akutrummet upplevde informanterna en ensamhet. 

Detta beskrev de som att det var många människor inne på rummet och runt dem men ingen 

var riktigt nära. 

 

“Man kände sig ensam när man låg där. Det var mycket folk runt omkring, man kände sig så 

liten.” 



10 

 

Vid förflyttningen från ambulansbår till britsen på akutrummet, visade det sig att personalen 

böjde sig över informanterna och såg dem i ögonen. Genom detta gjordes en första kontakt. 

Detta beskrevs som att bli sedd som människa och det möjliggjorde delaktighet. 

 

Personalen ger tid till patienten 

Beskrivelser av att känna oro innan ankomst till akutrummet framkom. Detta beskrevs vara på 

grund av deras tidigare upplevelser av att ha varit patient på en akutmottagning. På grund av 

de tidigare upplevelserna trodde att de skulle få vänta länge innan personalen hade tid för 

dem. 

 

“Dom gångerna jag varit på akuten och eventuellt brutit handleden har jag ju fått vänta en 

timme eller två. Men här var jag på röntgen inom 30 sekunder.” 

 

Informanterna beskrev att de blev positivt överraskade av att tid avsattes för dem på en gång. 

De beskrev att personalen lade tid på dem direkt vid ankomst till akutrummet. De beskrev att 

personalen stod redo på akutrummet vid ankomst och att personalen arbetade snabbt och 

effektivt. 

 

“Jag var lite orolig att jag skulle ligga där spinead och få vänta. Men så märkte jag att allt 

drog igång direkt när jag kom in.” 

 

Upplevelse av att personalen lade tid på att ta hand om dem framkom. De märkte att de var 

högt prioriterade. En av informanterna berättade att personalen sagt att hen var högt 

prioriterad för att hen var ett traumafall. De beskrev att, de genom att de märkte att de var 

“prio ett”, kände de sig omhändertagna och trygga. 

 

Att ta hänsyn till patienten 

Några av informanterna beskrev att de hade sagt till att de inte ville ha sina kläder klippta. 

Personalen hade i de fallen tillgodosett informanternas önskan och lyft på kläderna för att 

komma åt vid undersökning. Alternativt lät de informanterna ta av sig kläderna själv. Detta 

beskrev informanterna som att personalen var snälla och tog hänsyn vilket gjorde att 

informanterna kände sig medbestämmande/medverkande. 

 

“Ni behöver inte klippa upp mina kläder. Jag kan dra av mig tröjan. Jag känner att det som 

har hänt är ju här nere i ländryggen. Det var där jag hade ont”. 

 

Två av informanterna beskrev att den neurologiska undersökningen inte gjordes. Anledningen 

till detta var hos en av informanterna att personalen inte ville stockvända av rädsla för 

ytterligare frakturer och skador. 

 

“De vände inte på mig för att de trodde jag hade fler frakturer. Dom var jättesnälla och tog 

hänsyn” 

 

Information 

Gällande information framkom att informanterna upplevde att de erhöll information under 

omhändertagandet. Då berättade personalen igenom alla steg. Det framkom dock att det 

saknades information efter det att röntgen blivit gjord. Väntan på information om skadornas 
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omfattning var lång.  

 

Personalen bemöter patientens behov av information 

Det framkom både positiva och negativa sidor av informationen som gavs i samband med 

omhändertagandet. Informanterna beskrev att de fick information under tiden vårdpersonalen 

arbetade praktiskt med dem, även innan en åtgärd skulle utföras. De flesta av informanterna 

beskrev att personalen berättade igenom alla steg i omhändertagandet. Detta ledde till att de 

kände sig sedda, mindre rädda och tryggare.  

 

“De berättade igenom allting och vad dom gjorde och hur och varför så det var jättebra”. 

 

De visade sig även att informanterna hade olika behov av information. En av informanterna 

beskrev att hen hade ett kontrollbehov, vilket gjorde att hen från början saknade information 

om vad som skulle ske och när. Det gjorde hen upprörd, irriterad och arg. När personalen 

märkte detta hade de börjat informera mer och tydligare innan något gjordes. 

 

 “De märkte att jag behöver information en stund innan det händer. Annars blir jag      

upprörd, irriterad och arg.” 

 

Några av informanterna beskrev att de upplevde att de fick information men att de ändå hade 

önskat mer information. Information som saknades handlade om information om skadorna 

och deras omfattning och konsekvenser, vad som skulle komma att hända och den 

efterföljande vården. Att inte få tillräcklig information hindrade informanterna från att bli 

delaktiga. 

 

“De informerade löpande men jag känner att jag hade behövt mer information. Efter röntgen 

så låg jag och väntade fastspänd i två timmar innan det var någon som kom och talade om 

ifall jag fick komma lös.” 

 

Några hinder som beskrevs var: att vara fastspänd på en spineboard, att inte få tillräcklig 

information att personalen arbetade systematiskt. Vilket då innebar att de genomförde 

undersökningar som måste göras utefter A-E och ATLS -konceptet. En informant nämnde 

särskilt den rektala undersökningen som ingår i undersökningen av neurologiskt status. 

Information gavs om att vederbörande skulle slappna av. Varför och vad som skulle hända 

eller göras sades inte. Att informanten inte erhöll tillräckligt med information innan 

undersökningen skapade ett hinder för delaktighet. 

 

“Nu får du slappna av. Och så känner man bara någon som trycker in två fingrar där bak.” 

 

Informanten beskrev upplevelsen av att informationen var otillräcklig innan undersökningen 

utfördes. Detta gjorde att just denna situation var något som hen funderat över efteråt. Att det 

var en upplevelse som hen inte var beredd på. 

 

“Man kan göra det på ett smidigare sätt. Att man talar om vad man ska göra. Man kan ändå 

inte tacka nej utan det ska bara göras.” 

 

Information var något som gjorde att situationen inte kändes lika jobbig. När tydlig och 

tillräcklig information gavs, upplevde informanterna att de blev lugnare och tryggare. 
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“Alltså det här med information, är man väl informerad, oavsett vad det gäller, så tycker man 

inte det är så jobbigt allt går mycket lättare och man är mycket lugnare.” 

 

Ömsesidig kommunikation 

Informanterna beskrev att det inte bara var personalen som kommunicerade med dem, utan att 

personalen även lyssnade till vad informanterna hade att säga. Att de fick föra fram sina 

åsikter och önskemål. Samtidigt var det vissa saker som de förstod ingick i själva 

omhändertagandet och som det inte gick att opponera sig emot.   

 

Att lyssna och prata med patienten 

Både erfarenheter av att bli lyssnade på och att få bestämma framkom men även erfarenheter 

av att inte bli lyssnad på eller kunna bestämma framkom. När informanterna blev lyssnade på 

och fick bestämma, uppfattade de det som att de blev delaktiga.  

 

“Jag är ju mer än delaktig. Jag fick bestämma det jag ville.” 

 

Informanterna beskrev även upplevelsen av att inte få sin vilja igenom men ändå bli lyssnad 

på och bekräftad genom information. 

 

“Jag försökte säga att nej du får inte göra det där. Läkaren sa tyvärr måste jag göra detta. 

Jag måste göra det på alla som kommer in så här.” 

 

Informanterna beskrev att de upplevde att de var delaktiga i det de kunde vara delaktiga i. De 

beskrev att de förstod att vissa saker bara måste göras. Trots detta upplevde de att de blev 

delaktiga genom att personalen pratade med dem. 

 

“Det jag kunde vara delaktig i var jag delaktig i. Jag var en människa som man hade en 

dialog med.” 

 

Informanterna beskrev att personalen presenterade sig direkt. Detta var något som de beskrev 

att de upplevde som positivt och att de därmed ansåg att personalen hade ett bra bemötande. 

Informanterna beskrev att de upplevde att personalen pratade till dem och inte över deras 

huvuden. De beskrev att man förde en ömsesidig dialog genom att personalen informerade 

hela tiden.   

 

“Jag tyckte jag blev mottagen bra och läkaren kom direkt och presenterade sig. Och 

sjuksköterskan och undersköterskan var där. Det var massor med folk men det kändes inte 

som att det var kaosartat eller så. Det kändes ändå bra”. 

 

Informanterna beskrev att personalens första fråga var gällande smärta. Just frågan om de 

hade någon smärta var en fråga som personalen återkommande ställde under 

omhändertagandet. De beskrev även att personalen såg deras smärta innan de själva gett 

uttryck för den verbalt. Detta uppfattades av informanterna som att personalen var 

kontaktsökande och de kände sig sedda och bekräftade. Några av informanterna beskrev att de 

erhöll smärtlindring utan att ha blivit frågade om var det gör ont. Smärtan kom inte från 

skadestället utan från att ha legat stilla länge på den hårda spineboarden. 

 

“De var jättenoga med smärtlindring. de kom regelbundet och gav mig morfin och frågade 

hur ont jag hade.” 
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DISKUSSION 
 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet på ett akutrum i samband med 

trauma. Studiens resultat ger en inblick i hur informanterna upplevt delaktigheten vid 

traumaomhändertagandet. Syftet med studien kan därför anses vara uppnått. De fynd som 

identifierades var att patienter tycker att de blir väl omhändertagna och känner sig delaktiga så 

långt det är möjligt i traumaomhändertagandet. Hinder för delaktighet har beskrivits vara: att 

vara fastspänd på en spineboard, att inte få tillräcklig information och att personalen arbetar 

systematiskt och genomför undersökningar som måste göras. 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod eftersom det var individens unika upplevelse 

som skulle beskrivas. En intervjustudie valdes som metod för insamling av data. Enligt Polit 

och Beck (2017) är det vid kvalitativa studier det mest tillförlitliga tillvägagångssättet. En 

semistrukturerad intervjuguide användes för att säkerställa svar på vissa frågeställningar (Polit 

& Beck, 2017). Den specifika frågan om delaktighet kom senare i intervjun för att fördjupa 

och återkoppla till vad informanten tidigare sagt. Genom följdfrågor kunde berättelsen 

klargöras (Polit & Beck, 2017). 

 

På grund av tidsramen för studien valdes bekvämlighetsurvalet som urvalsmetod. Detta är en 

lämplig urvalsmetod för att finna deltagare som passar in i studiens syfte och för att finna 

informanter som är villiga att delta. Bekvämlighetsurvalet kan dock leda till urvalsbias (Polit 

och Beck, 2017). Det kan vara en svaghet att informanterna valdes genom ett 

bekvämlighetsurval. Informanterna som inkluderades var inte bekanta med författarna. (Polit 

och Beck, 2017). Inklusionskriterierna medförde en variation i ålder. Informanterna som 

återfanns inom inklusionskriterierna och som därmed deltog i studien var mellan 25–63 år. 

Det blev en jämn spridning mellan åldrarna vilket kan ha bidragit till ett mer nyanserat 

resultat, samt ökar överförbarheten till fler individer. Det visade sig vara svårt att få tag i 

informanter som uppfyllde studiens inklusionskriterier, vilket resulterade i att det endast blev 

sex personer, som anmälde intresse för att delta och som slutligen intervjuades. Främst 

kvinnliga informanter valde att delta, trots att det enligt Svenska Traumaregistret (2015) är 

män som är överrepresenterade i denna kategori. Ingen märkbar skillnad fanns mellan 

kvinnornas och mannens beskrivningar av upplevelsen av delaktighet. Eftersom 

omhändertagandet vid trauma på akutrummet är en snabb process hade det varit en fördel att 

intervjua fler personer. Ett större antal informanter hade kunnat gett ett fylligare och djupare 

resultat samt ökat studiens överförbarhet ytterligare. Detta då möjligheterna för 

överförbarheten påverkas av hur många som säger samma sak (Rosberg, 2013). Tidsramen 

samt nivån på denna studie gjorde ändå att sex informanter var ett fullgott antal. 

Informanterna hade vårdats på olika akutmottagningar vilket stärker studiens resultat och ökar 

överförbarheten.  

 

Transkribering av intervjuerna pågick parallellt med intervjuerna vilket ökade medvetenheten 

och utvecklade författarnas intervjuteknik. Transkriberingarna delades upp mellan författarna. 

Den som inte hade utfört intervjun verbalt var den som transkriberade intervjun eftersom det 

även var denne person som förde anteckningar under själva intervjutillfället. Det är av vikt att 

intervjuaren är observant på allt vad som sägs och sker under intervjun (Carlsson, 2012). 

Författarna strävade under hela forskningsprocessen efter att ha en medvetenhet i 

förförståelsen kring studiens ämne. För att lyfta upp förförståelsen till ytan fördes 

gemensamma reflektioner och diskussioner kring förförståelsen. Författarna har analyserat 
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och tolkat datamaterialet tillsammans, för att förförståelsen inte skulle kunna påverka 

resultatet. Analysarbetet präglades av reflektioner och diskussioner kring tolkningarna av 

koder och kategorier. På så vis kunde studiens tillförlitlighet styrkas (Rosberg, 2012). Dock 

innebär intervjustudier att intervjuaren måste vara delaktig vilket resulterar i att 

intervjustudien inte kan ses som oberoende av forskaren. Genom att noggrant beskriva 

analysarbetet stärks tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Arbetet med att skapa subkategorier som innehållsmässigt var unika och som samtidigt skilde 

sig åt från varandra tog tid. Vissa koder liknade varandra och det var svårt att dela upp dem i 

olika subkategorier. Subkategorier och kategorier diskuterades och reviderades av båda 

författarna flera gånger. Polit och Beck (2017) rekommenderar att de delar av materialet som 

ska kodas ska bearbetas av fler än en person för att öka trovärdigheten i resultatet. Resultatet 

har levandegjorts och förtydligats med hjälp av ordagranna citat från informanterna. Pauser, 

suckar och skratt nedtecknades under transkriberingen men togs bort under analysprocessen i 

syfte att göra texten mer läsvänlig (Kvale & Brinkmann, 2014). Vilka citat som valdes kom 

författarna fram till tillsammans. Resultatets trovärdighet stärks av flera citat och styrks även 

flertalet gånger av att informanter, oberoende av varandra, beskriver liknande upplevelser. 

Citaten är avidentifierade för att garantera att informanterna ska förbli anonyma. Då endast en 

av informanterna var av manligt kön valdes att i resultatdelen inte presentera vilken informant 

som sagt vad. Genom att använda orden informant och hen säkerställdes informanternas 

anonymitet ytterligare. Detta bevisar giltighet och överförbarhet samt tillförlitlighet. 

 

Genom att noggrant beskriva urval, deltagare, datainsamling samt analys underlättas 

bedömningen för överförbarhet. Då syftet med studien var, att beskriva informanternas 

upplevelse av delaktighet på akutrum i samband med trauma, har resultatet speglat subjektiva 

upplevelser. Då studien är en kvalitativ studie kan resultatet inte anses vara generaliserbart 

(Augustinsson, 2012). Studiens resultat ger en inblick i hur informanterna upplevt 

delaktigheten vid traumaomhändertagandet. Det finns en möjlig överförbarhet då 

informanternas upplevelser visar upp ett mönster. Att övervägande intervjuer har gjorts på en 

och samma ort kan ge ett ensidigt resultat. Informanterna har vårdats på tre olika sjukhus. Två 

mindre sjukhus med mindre akutmottagningar och ett större sjukhus.  Eftersom informanterna 

vårdats på tre olika sjukhus, och på tre olika akutmottagningar, ökar det studiens 

överförbarhet.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att informanterna upplever delaktighet genom information, 

kommunikation, bemötande, att bli sedd och bekräftad samt att personalen tar hänsyn. 

Upplevelsen av delaktighet påverkas bland annat av tidigare upplevelser från 

akutmottagningar. Hinder som påverkar huruvida patienten känner sig delaktig beskrivs som 

att vara fastspänd på en spineboard, att inte få tillräcklig information och att personalen 

arbetar systematiskt och genomför undersökningar som måste göras. Det framkom att det 

finns olika behov av information. Något som påverkar behovet av information är om patienten 

har ett kontrollbehov. Kontrollbehovet gör att mer och tydligare information om vad som ska 

ske och när det ska ske behövs. Även Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz (2010) kom i sin 

studie fram till att det är svårt att involvera patienter med starkt kontrollbehov i 

beslutsprocessen. 
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När en person råkar ut för ett trauma och anländer till akutmottagningens traumarum, befinner 

hen sig i en okänd miljö omgiven av okända människor. Informanterna beskriver att när 

personalen då ser dem i ögonen och presenterar sig, skapas en första kontakt. En förutsättning 

för delaktighet skapas därmed då bemötande, information och ömsesidig kommunikation 

uppstår. För att behålla ett patientperspektiv och förstå patientens behov krävs närvaro, 

ögonkontakt och beröring (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visar att när personalen 

söker ögonkontakt och att mötas ansikte mot ansikte så skapas ett lugn i stunden samt att 

niskor kommer närmare varandra (ibid). 

 

Enligt A-E principen kommer omvårdnaden av patienten först när den primära 

undersökningen är genomförd. Eftersom bedömningen måste göras snabbt leder det ofta till 

en objektifiering av patientens kropp och det blir ett stort hinder för att bilda en relation till 

patienten (Baillie, 2004). Även delaktigheten påverkas då detta omhändertagande innebär att 

det redan är förutbestämt vilka undersökningar som ska utföras. 

Berg, Spaeth, Sook, Burdsal och Lippoldt (2012) beskriver traumavård som ett tidsbegränsat 

möte i snabbt tempo vilket ofta lämnar lite tid för ömsesidig kommunikation vilket innebär att 

den mellanmänskliga relationen åsidosätts. Patientens upplevelse av kvaliteten av deras 

medicinska vård har en nära relation till hur de uppfattar att de bemöts och behandlas som en 

individ. Således kan fokus på mellanmänsklig relation, och kommunikation, göra att patienten 

upplever hela vårdtillfället som mer positivt (ibid).  

 

Informanterna beskriver att personalen ägnar tid till dem. Detta yttrar sig främst i upplevelsen 

av att bli omhändertagen direkt vid ankomst till akutrummet och känslan av att vara högt 

prioriterad. I en studie genomförd på akutmottagning visas att högprioriterade patienter 

upplever en högre grad av delaktighet. Däremot visade det sig att faktorer som ålder och kön 

inte har någon påverkan på upplevelsen av delaktighet (Frank, Fridlund, Baigi, Asp 2011). 

 

Resultatet visar att information om obehagliga men viktiga undersökningar uteblev. En av de 

undersökningar som beskrevs som obehaglig var den rektala undersökningen. Informationen 

innan den undersökningen upplevdes inte vara tydlig eller tillräcklig. I ena fallet ombads 

informanten slappna av men varför förklarades inte. Resultatet visar att denna undersökning 

kan uppfattas som kränkande, detta trots att personen förstår att undersökningen måste göras. 

Det visade sig att patienter kan ha varierad känslomässig uppfattning om specifika aspekter av 

omhändertagandet. Eftersom patienter som varit med om trauma är extra utsatta och helt 

utelämnade till vårdarna, kan sjuksköterskan genom att visa sig närvarande skydda patienten 

från vårdlidande och kränkningar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

 

I Patientlagen (SFS:2014–821) har patienten rätt till information om sitt hälsotillstånd, rätt till 

information om vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård och rätt till information om 

förväntade vård- och behandlingsförloppet. Resultatet visar även att det är av stor vikt att vara 

lyhörd och öppen för patientens önskemål och upplevelser. Det visar sig att information, 

personalens bemötande och ömsesidiga kommunikationen bidrar till huruvida patienter kan 

uppleva delaktighet.  

 

Delaktighet är en förutsättning för att uppnå god vård. Samtidigt måste patientsäkerheten 

bibehållas. Enligt Patientlagen (SFS: 2017:66) ska patienten få sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som är av god kvalité och som står i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (ibid). Att vid ett traumaomhändertagande låta patienter själva ta av 

sig kläderna, kan innebära en risk för patientens liv och hälsa. Detta då inte ännu upptäckta 

skador kan förvärras av att patienten rör på sig (Clemency, Bart, Malhotra, Klun, Campanella 
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och Lindstrom, 2016). Teoretiskt sett kan innebära en risk för sekundär mekanisk skada för en 

patient med instabil ryggskada som utsätts för signifikant rörelse. Därav används en 

spineboard för att stabilisera patienten. Dock blir många patienter fastspända på en spineboard 

i onödan. Det finns risker med att ligga på en spineboard eftersom det hårda underlaget ökar 

risken för trycksår. Därför anser de att man bör väga fördelar och nackdelarna med 

användandet av spineboard (ibid). 

 

Resultatet visar att väntan på röntgensvaret är lång och som sjuksköterska är det viktigt att ha 

en ömsesidig kommunikation med patienten. Brister i kommunikationen visar sig i resultatet 

eftersom smärtlindring erhålls utan att frågan om vad smärtan beror på, och var den är 

lokaliserad, ställs.  

 

För sjuksköterskan är det en viktig tillgång att ha förmåga att läsa av patientens signaler och 

vara medveten om det egna förhållningssättet och signaler som sänds ut till patienten. Enligt 

Longtin et al. (2010) spelar sjuksköterskans attityd stor roll för patientens delaktighet. 

Resultatet visar även att personalen såg patientens smärta innan de själva gett uttryck för den 

verbalt. Frågan om smärta var en fråga som var återkommande och smärtlindring erbjöds 

kontinuerligt. Genom att som sjuksköterska ha kunskap om smärtbehandling i 

traumaomhändertagandet, genom adekvat och snabb smärtlindring, lindras lidandet hos 

patienten. Detta styrks i en studie av Hawley (2000) och Merrill, Hayes, Clukey och Curtis 

(2012) där snabba och adekvata åtgärder främjar välbefinnandet och lindring av fysiska 

besvär när smärtlindring ges i tid. Då kommunikation visar sig vara en förutsättning för att 

delaktighet ska uppstå är det ytterligare av vikt att patienten är adekvat smärtlindrad. 

 

Det bemötande, det stöd, och den information som patienten får i det akuta skedet har en stor 

betydelse för hur patienten går vidare med sin fortsatta bearbetning av traumat  

(Lennqvist, 2007). En förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig och involverad i 

sin vård är att sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten präglas av en humanistisk 

människosyn. Det innebär att patienten ses som en självständig individ (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet tyder på att en vårdande relation kan uppnås även i 

det akuta omhändertagandet då brist på tid råder. Informanterna upplevde närhet och tillit 

genom sjuksköterskans ögonkontakt och beröring, vilket gjorde att informanterna kände sig 

sedda. 

 

En av informanterna ville ha sina anhöriga nära, samtidigt som de ville att personalen skulle 

vara kvar på rummet eftersom de ingav trygghet. Detta indikerar att vårdpersonalen måste 

vara lyhörd för patientens önskan om att ha anhörig närvarande eller inte. Närvaro av 

anhöriga på traumarummet kan vara en fördel eftersom patienten kan känna sig mindre ensam 

och sårbar. Lennqvist (2007) menar att anhöriga har en lugnande effekt på patienter som varit 

utsatta för ett trauma. 

 

Känslan av att bli upprörd, irriterad och arg om information uteblev eller var bristfällig innan 

något skulle hända. Personer som drabbats av trauman har beskrivit känslor som rädsla, 

osäkerhet, sårbarhet, ilska och lidande (Paiva, Rossi, Costa, & Dantas, 2010). Informanterna 

beskriver känslor och upplevelser av att vara ensam och liten. Detta pekar på vikten av hur 

bemötandet är, att ömsesidig kommunikation uppstår samt att information ges för att kunna 

uppnå delaktighet. Frank, et al. (2010) kom i sin studie fram till att det krävs ytterligare 

förbättringar gällande patienters delaktighet på akutmottagningar. Detta för att säkerställa att 

patienterna är nöjda och inte behöver kämpa för att bli delaktiga i vården.  

 



17 

 

Informationssamhället har bidragit till att patienter är mer informerade idag. Detta gör att en 

förändring sker i samspelet mellan patient och sjuksköterska. Patienten var förr passiv men 

vill nu i större utsträckning vara med och påverka sin vård. Mer information efterfrågas samt 

valmöjligheter (Longtin, Y., Sax, H., Leape L. L., Sheridan, S., Donaldson, L., & Pittet, D. 

2010). När personalen bemöter patientens behov av information skapas en förutsättning för 

delaktighet. För att patienten skall kunna bli delaktig måste patienten förses med tillräcklig 

information. Det är först när stödet och informationen möter patienternas livsvärld som 

delaktighet uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Enligt Ekvall (2014) kan personalens agerande under traumaomhändertagande få betydelse 

för patientens resterande liv, och på så sätt påverka patientens livsvärld. Hos personer som 

skadats fysiskt följer ofta en psykisk reaktion. Denna reaktion blir sällan upptäckt av 

vårdpersonal och förbli därmed obehandlad och kan i längden göra mer skada än den fysiska 

skadan (ibid). Enligt en studie av De Silva, M., MacLachlan, M., Devane, D., Desmond, D., 

Gallagher, P., Schnyder, U., Brennan, M., och Patel, V. (2009) visar att det fysiska traumat 

leder till en ökad identitetsförlust. Därför är det viktigt att psykosociala insatser sätts in som 

förebyggande åtgärder. 

 

Slutsatser 

Det har visat sig att delaktighet på akutrummet, i samband med ett tramuaomhändertagande, 

beskrivs som: att bli sedd och att personalen är nära, ger tid till patienten, tar hänsyn till 

patienten, bemöter patientens behov av information, att personalen informerar, lyssnar och 

pratar med patienten. Det visade sig även att patienterna känner sig väl omhändertagna och att 

de blir delaktiga i det de kan vara delaktiga i. Samtidigt framkommer en upplevelse av brist på 

information och en önskan om att ha personal nära även då anhörig finns med på rummet. 

 

Framtida forskning  

En traumatisk händelse är en känslomässig chock som senare kan utveckla psykosomatiska 

symtom om händelsen inte bearbetats på rätt sätt. Fler kvalitativa studier om patienters 

upplevelse av delaktighet skulle kunna leda till en framtida förändring av synen på 

traumautbildningen. Detta då uppmärksamhet även kunde riktas mot patientens psykiska 

upplevelse vid det akuta omhändertagandet. I nuläget är utbildningen fokuserad på det 

somatiska, strukturella omhändertagandet. Genom att implementera patienters psykiska 

upplevelser kan ökad upplevelse av delaktighet uppstå och patienters behov skulle bättre 

kunna tillgodoses. Som sjuksköterska är det viktigt att bekräfta patientens emotionella 

upplevelse och erfarenheter. Genom att förebygga med god krishantering kan det undvikas att 

patienter drabbas av posttraumatisk stress, PTSD. På så sätt minskas patienternas lidande och 

belastningen på vården. Ökade kostnader för vården kan också undvikas. Det skulle även 

kunna leda till att lagarna bättre efterlevs och att sjuksköterskan kan leva upp till 

kompetensbeskrivningen för legitimerad allmänsjuksköterska.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin 5 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi, 

Chatarina Johansson och jag, Karolina Högberg söker informanter, människor att intervjua, 

till våran C-uppsats. Vi skriver om patientens upplevelse av omhändertagandet på 

akutrummet i samband med trauma. Vi söker dig som varit med om ett trauma. Det kan vara 

fallolycka, trafikolycka, ridolycka, båtolycka eller andra trauman som lett till att du erfarit ett 

traumaomhändertagande. 

Om du vill/ kan vara med i våran studie går det bra att kontakta oss via mail eller här på 

messenger så får du ytterligare information. 

Mailadress: Karolina kh222my@student.lnu.se, Chatarina cj222mw@student.lnu.se 

Dela gärna detta inlägg. 

Tack för hjälpen. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide                                                                                                    

 

• Vill du berätta om dina upplevelser av omhändertagandet för ditt trauma eller olycka 

på akutrummet? 

 

• Berätta om hur du upplevde situationen på akutrummet, på vilket sätt du blev 

informerad kring det som hände med dig? 

 

• Vad gjorde man för omvårdnad med dig inne på akutrummet? Hur upplevde du  

denna? 

 

• Berätta om vad som var din starkaste upplevelse från akutrummet? 

 

• Vad är din upplevelse av delaktighet av omvårdnaden i samband med ditt 

omhändertagande? 

 

• Något du vill tillägga? 

 

Uppföljande frågor kommer att ställas vid behov under intervjun, exempelvis; 

 

 

 

• Hur upplevde du det... 

• Vad tänkte du då... 

• Hur kändes det...  

• Kan du utveckla...  

• Vad hände sedan... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev inför intervjustudie  

 

Linnéuniversitetet Växjö                                                                                             

Institutionen för hälsa och 

vårdvetenskap                                             

Sjuksköterskeprogrammet 
 

Information till Dig som vill delta i en intervjustudie om Patienters upplevelse på akutrummet 

i samband med trauma 
 

Hej! 

Vi heter Chatarina Johansson och Karolina Högberg och läser till sjuksköterskor på  

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi genomför ett examensarbete på grundnivå som är en del av 

utbildningen till sjuksköterska. Arbetet handlar om patienters upplevelse av att vårdas på 

akutrummet. Vi kommer att intervjua personer angående upplevelse av att vårdas på 

akutrummet. Studien kommer att genomföras med intervjuer och kommer att beröra din 

upplevelse på akutrummet. Intervjun beräknas ta 20–30 minuter, där vi kommer att ställa 

öppna frågor där du få möjlighet att berätta om dina upplevelser. Det är viktigt att intervjun 

sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut i text.  

 

Allt material kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer 

att få ta del av den. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till 

andra studerande samt i form av ett examensarbete. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. 

 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

 

Chatarina Johansson, student                                      Karolina Högberg, student 

Telefon 0705190735                     Telefon 0736427470 

Mail: cj222mw@student.lnu.se                                  Mail: kh222my@student.lnu.se 

    

Handledare Linnéuniversitetet 

Catharina Frank, handledare 

Leg.sjuksköterska 

Fil. Dr i vårdvetenskap 

Telefon 0470 708 317 

Mail:catharina.frank@lnu.se 
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Bilaga 4 s.1 (2) 

 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening 

eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
  x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 

(PUL- ansvarig).   

  x 

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

anpassat till nivån på studien. 
x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 

vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 

projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 

med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 

vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt 

i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

x   
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Ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning 

Följande uppgifter fylls i av sökande och godkännas av handledare. Ansökan ska vara skriven 

digitalt. Handskriven ansökan godtas inte. Fälten expanderar allteftersom Du skriver. 

 

Allmänna uppgifter 

 

1. Projektets titel 

PATIENTENS UPPLEVELSE AV DELAKTIGHET PÅ AKUTRUM I SAMBAND MED 

TRAUMA 

En intervjustudie 

2. Namn på personen/personerna som kommer att genomföra projektet, utbildningsprogram 

samt e-postadress. 

Chatarina Johansson, sjuksköterskeprogrammet, Växjö Karolina Högberg, 

sjuksköterskeprogrammet, Växjö,  

3. Projektet genomförs vid: 

☐ Blekinge Tekniska Högskola 

☒ Linnéuniversitetet 

☐ Landstinget Blekinge 

☐ Landstinget i Kalmar län 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

☒ Kandidatuppsats 

☐ Magisteruppsats/Masteruppsats 

☐ Verksamhetsutveckling 

☐ Forskarutbildning 

☐ Specialistläkarutbildning (ST-utbildning) 

☐ Annat, ange vad: 

 

5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress. 

Catharina Frank, handledare 

Leg.sjuksköterska 

Fil. Dr i vårdvetenskap 

Telefon 0470 708 317 

Mail:catharina.frank@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 5 

Samtyckesblankett 

 

Jag har mottagit och läst informationsbrevet om studien och förstått dess syfte. 

 

Jag har blivit informerad om min medverkan i studien och att deltagandet är frivilligt,  

jag kan avbryta min medverkan när jag vill utan att ange orsak och utan negativa följder. 

 

Jag ger mitt samtycke till att bli intervjuad och till att intervjun spelas in.  

 

Informationen jag lämnar kommer endast att användas till denna studie och kommer att 

förstöras när studien är godkänd, men jag är medveten om att den slutgiltiga versionen är 

offentlig. 

 

 

 

Underskrift av informant 

 

______________________________________________________ 

Underskrift, namnförtydligande 

 

______________________________________________________ 

Ort, datum 

 

______________________________________________________Telefonnummer 

 

 

 

 

Underskrift av studenter 

 

______________________________________________________ 

Underskrift, namnförtydligande 

 

______________________________________________________ 

Ort, datum 

 

______________________________________________________ 

Telefonnummer 

 


