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Sammanfattning 
Bakgrund: Trauma innebär att kroppen blivit utsatt för våld av hög energi, vilket kan 

medföra livshotande skador. Skadorna patienten ådrar sig har en stor påverkan på kropp 

och själ och patienten hamnar i en sårbar situation. Syfte: Beskriva patienters 

upplevelse av vård på en akutmottagning i samband med trauma. Metod: Systematisk 

litteraturstudie som omfattade nio artiklar, fyra kvantitativa och fem kvalitativa. 

Artiklarna kvalitetsgranskades och artiklarnas resultat  analyserades enligt Forsberg och 

Wengströms (2013) innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskans sätt att delge 

information kunde ge upphov till ilska, ångest och osäkerhet hos patienten om den var 

bristfällig. En tillfredsställande information gav ett större förtroende för sjuksköterskan 

och ett väl omhändertagande gav en känsla av säkerhet. Sjuksköterskorna kunde sakna 

förståelse för patientens upplevelse av den främmande situationen. Sjuksköterskan 

spenderade lite tid med patienten vilket gav en känsla av att inte bli bekräftad. Slutsats:  

Patienten upplevde att sjuksköterskans bemötande hade en betydande roll på 

akutmottagningen. När en relation mellan patient och sjuksköterska skapades uppkom 

en känsla av trygghet. Patienten befann sig i en utsatt situation och för att minska detta 

kunde sjuksköterskorna informera och respektera. 

 

Nyckelord: Akutmottagning, trauma patient, upplevelse 
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1 Inledning 
 

Traumatiska skador kan vara både fysiska och psykiskt känslomässiga för en individ 

eftersom det innebär en oväntad livshotande situation där smärta och ett behov av lång 

återhämtning kan uppstå (Morse and O´brien, 1995). I världen dör minst en person 

varannan minut på grund av trauma och för varje avliden person skadas två till tre 

personer så allvarligt att de får bestående invaliditet. Akutmottagningen är första platsen 

en trauma patient kommer till. Det inledande mötet mellan patient och sjuksköterska är 

det som kommer påverka patientens upplevelse av sjukhusvården (Australasian College 

for Emergency Medicine, 2000). 

 

2 Bakgrund 
 

När en patient anländer till en akutmottagning hamnar de ofta i en främmande miljö 

med okända människor vilket kan leda till ängslan och oro (Bergh-Johannesson, 2007). 

Akutsjukvården ska sträva efter att bevara patientens integritet och värdighet. Patienten 

ska ses som en unik individ med individuella behov och akutsjuksköterskans arbete ska 

utmärkas av ett etiskt och patientcentrerat förhållningssätt. Patienten ska involveras i 

vårdbeslut och vårdförloppet utan att den medicinska säkerheten äventyras (Edwall, 

Ström, Sturesson, Björk & Wedahl, 2010). 

 

2.1 Trauma 

 

Trauma kan delas in i låg respektive högenergi. Trauma vid hög energi kan vara 

exempelvis trafikolyckor, fall från hög höjd, brännskador eller klämskador (Wikström, 

2006). Penetrerat och icke-penetrerat våld är två begrepp som inkluderas i trauma av 

hög energi. Penetrerande våld är när något föremål tränger in i kroppen, exempelvis 

stick- och skärskador. Olyckor som orsakats av exempelvis kollisioner, fall eller slag 

tillhör de icke-penetrerade våldet. Vanligaste orsaken till icke-parenterade våld i 

Sverige är kollision mellan fordon. På grund av den höga energiöverföringen kan 

kollosionen leda till allvarliga komplikationer bland annat organpåverkan (Lennquist, 

2007).  

 

Effekterna från ett trauma kan leda till ett livshotande tillstånd som kräver ett snabbt 

omhändertagande från sjukvårdpersonal (Lennquist, 2007). 10-15 % av de patienter 
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som kommer in på akutmottagningen på grund av ett trauma har livshotande skador. 

Under de första fyra timmarna dör hela 60 %  av dem på grund av skadan där de 

vanligaste dödsorsakerna är inre blödningar och skallskador. Därför måste sjukvården 

fatta snabba beslut för att minsta möjliga fördröjningar ska uppstå (Lennquist, 2007). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska patienten med störst behov av 

vård få företräde till vården. Vilket betyder att varje enskild individ måste bedömas för 

att säkerställa att de patienter som inte kan eller bör vänta får vård i rätt tid (Göransson, 

Eldh & Jansson, 2008). När en person drabbats av ett trauma är det viktigt att han eller 

hon får vård på akutmottagningen så snabbt som möjligt, helst inom en timme. Att 

ambulanspersonal snabbt är på plats där olyckan inträffat är en förutsättning för att 

uppnå detta (Wikström, 2006). 

I föreliggande arbete definieras och avgränsas trauma till högenergi där majoriteten av 

patienterna har varit utsatta för trafikolyckor eller fallolyckor.  

 

2.2 Akutmottagningen 
 

Patienterna som hamnar på en akutmottagning är i behov av medicinsk och 

omsorgsinriktad omvårdnad som ska tillgodose människans unika behov (Nyström, 

2003). När patienten kommer till akutmottagningens specialutrustade traumarum 

kontrolleras livsviktiga funktioner utifrån Advanced Trauma Life Support [ATLS] 

konceptet där fokus ligger på andning och cirkulation. Utifrån ATLS-konceptet bedöms 

hur allvarligt skadad patienten är och vad som akut behöver åtgärdas (Lennquist, 2009). 

Vårdgivarna som arbetar i traumarummet kallas traumateam. I traumateamet ingår 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Traumateamet har olika platser i rummet 

som är bestämda utifrån vilken uppgift de har och arbetet överblickas av en 

traumaledare. Det är av stor vikt att alla i traumateamet vet sin plats och uppgift för en 

snabb och effektiv handläggning som möjligt. I traumarummet ingår oftast två 

akutsjuksköterskor där en sätter olika infarter och ger medicin och den andra 

sjuksköterskan övervakar och dokumenterar (Wikström, 2006). 

 

2.3 Sjuksköterskans profession  
 

Enligt Socialstyrelsens kompentensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) 

ska arbetet genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn. Detta innebär 

bland annat att sjuksköterskan utgår från en värdegrund som vilar på en humanistisk 
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människosyn. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska sjuksköterskan visa omsorg och 

respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska medverka 

vid olika undersökningar och behandlingar, kunna se till att patienten känner sig säker, 

att det finns kvalité i vården och kunna ansvara för vårdmiljön. Sjuksköterskan ska inte 

enbart ansvara för omvårdnaden, utan även kunna observera, prioritera, dokumentera 

samt ha en handlingsberedskap gällande patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.4 Patientens upplevelse av trauma 
 

Att bli behandlad på en akutmottagning kan upplevas som stressfullt för patienten och 

deras upplevelse kan påverkas negativt (Taylor, 1999). Långa väntetider, brist på 

tillräcklig information och ett missnöje kring vården kan upplevas som 

otillfredsställande för patienten (Thompson, Yarnold, Williams & Adams, 1996; Mayer 

& Zimmermann, 1999). Den psykologiska påverkan av skadorna och själva upplevelsen 

efter ett trauma är något sjuksköterskorna måste vara medvetna om. Skadorna som 

patienten ådrar sig har en stor påverkan på både kropp och själ vilket resulterar i att 

patienten hamnar i en sårbar situation (Fredriksen & Ringsberg, 2006). Ett trauma 

påverkar patienten på olika sätt, vilket ställer krav på att sjuksköterskan bemöter 

patienten utifrån dennes unika behov och upplevelser (Lennquist, 2009). Att anta ett 

livsvärldsperspektiv inom vården innebär att vårdaren strävar efter att förstå patientens 

situation och utgå från patientens upplevelser på ett medvetet sätt (Ternestedt & 

Norberg, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan måste beröra 

patientens livsvärld för att förstå och få en insikt hur patienten påverkas för att kunna 

stödja och stärka individen. Sjuksköterskan vet vad det generellt sätt innebär att ha en 

sjukdom, men det är bara patienten som vet hur det är för just henne eller honom. 

 

2.5 Mötet mellan sjuksköterska och patient 
 

Alla möten inom vården är unika. Genom att vara artig, vänlig och hjälpsam gentemot 

patienten kan ett respektfullt möte genomföras (Fossum, 2007). När sjuksköterskan 

uttrycker en känsla av att vara oengagerad och stressad påverkar det patienten negativt 

då deras energi och välbefinnande går förlorad (Dahlberg & Segesten, 2010). Mötet 

mellan patient och sjuksköterska har en avgörande roll för hur patienten ska uppleva 

omhändertagandet. Sjuksköterskan ska kunna utarbeta åtgärder som lindra patientens 

sjukdomsupplevelse. Det står även att sjuksköterskan ska kunna ha en dialog med 
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patienten, där stöd och vägledning ges för att möjliggöra delaktighet i vården 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Eldh (2009) har patientdelaktighet en stor betydelse.  

Svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997:142) säger att patienten ska få möjlighet 

att medverka i beslut om sin vård och behandling. Patientdelaktighet bidrar till att 

självbestämmande och integritet bevaras. Enligt Eldh (2009) är information en viktig 

del för att patienten ska känna delaktighet i beslut om sin vård och behandling. 

 

2.6 Teoretisk referensram: Ida Jean Orlandos teori om en reflektiv 
omvårdnadsprocess 
 

Ida Jean Orlandos teori om en reflektiv omvårdnadsprocess beskrivs som en praktisk 

teori som skapar en struktur som grundar sig på sjuksköterskors handlande.  

Orlandos teori utgår från patientens upplevelse av vårdsituationen och det är utifrån 

denna upplevelse som sjuksköterskan bör agera. Sjuksköterskans roll handlar om mötet 

med patienten här och nu och bör därför ha strategier som ska kunna tillämpas i olika 

situationer. I mötet med patienten har sjuksköterskan en viktig roll och delaktigheten i 

omvårdnaden bör stå i centrum vid det vårdande mötet (Schmieding, 1995). Orlando har 

skapat fyra kategorier utifrån sina antaganden. 

Antaganden om omvårdnad: Orlando menar att omvårdnad har en klart definierad 

funktion och produkt och att i den professionella omvårdnaden ska patientens 

omedelbara upplevelse vara i fokus. Inom denna kategori menar Orlando även att 

omvårdnaden ansvarar för att befrämja patientens fysiska och psykiska välbefinnande 

under vårdperioden. 

Antaganden om patienter: Alla patienter är unika, därför måste sjuksköterskans 

handlingar anpassas till varje individ. För att få en förståelse av patientens behov krävs 

det en bra kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan 

också observera patienten för att få en kunskap kring hur patienten mår samt eventuella 

behov.  

Antagande om sjuksköterskor: Varje möte med patienten är för sjuksköterskan unikt och 

inför varje möte bör han/hon reflektera över den unika situationen. Sjuksköterskan bör 

sträva efter att minska patientens lidande. Det är av stor vikt att informera patienten 

inför varje handling som utförs för att minska risken för missuppfattningar. 

Antagande om interaktionen sjuksköterska-patient: Genom att sjuksköterskan ställer 

frågor blir det lättare för patienten att förklara sin situation och uttrycka sina problem. 
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Sjuksköterskans ord och handlingar påverkar patienten och om patienten börjar känna 

tillit till sjuksköterskan kan deras kommunikation bli bättre.  

Orlando menar att patientens fysiska begränsningar såsom hjälplöshet, negativa 

reaktioner och stress hindrar patienten från att ge uttryck åt sina behov.  

I Orlandos teori är den professionella omvårdnadens funktion det viktigaste strukturella 

begreppet. Orlando menar att omvårdnadens funktion består i att utforska och tillgodose 

patientens omedelbara hjälpbehov. Hon poängterar dock att patientens omedelbara 

hjälpbehov inte bör förväxlas med de grundläggande mänskliga behoven. Hjälpbehoven 

är individuella och varierande från person till person medan de grundläggande 

mänskliga behoven är gemensamma för alla människor (Schmieding, 1995). 

 

3 Problemformulering 
 
Om en person råkar ut för ett trauma och skadas på ett sätt som kräver akut vård hamnar 

individen i en beroendeställning och tvingas utlämna sig till akutsjukvårdsgivare 

(Bergh-Johannesson, 2007). Skadorna som patienten ådrar sig har en stor påverkan på 

både kropp och själ vilket resulterar i att patienten hamnar i en sårbar situation 

(Fredriksen & Ringsberg, 2006). I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (2005) framgår det att sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för 

patientens autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska se till att patienten 

känner sig säker i den främmande situationen. Om sjuksköterskan inte ser till det 

personliga omhändertagandet av patienten kan den somatiska behandlingen begränsas 

eller utebli (Bergh- Johannesson, 2007). Utifrån sjuksköterskans ansvarsområde och 

patientens verklighet,  att hamna i en ”sårbar situation” är det av intresse att utröna vad 

som inbegrips i denna beskrivna sårbarhet och hur trauma patienter upplever vården på 

en akutmottagning  samt vilka aspekter som  inverkar på dessa upplevelser. 

 
4 Syfte 
 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av vård på akutmottagning i 

samband med ett trauma. 
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5 Metod 

 
Som metod valdes en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie syftar 

till att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier. För att 

göra detta krävs ett antal studier av god kvalitet som kritiskt granskas och som kan 

utgöra underlag för bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2013). 

 
5.1 Inklusions –och exklusionskriterier 
 
Inkluderade artiklar ska ha varit granskade av expertis innan de publicerades, det vill 

säga peer-reviewed (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 1998-2013. Urvalet skulle bestå av både män och kvinnor som efter 

ett trauma anlänt till en akutmottagning. Artiklar  inkluderades  endast  om patienten 

hade varit vid medvetande under den aktuella vårdperioden. Artiklarna skulle spegla 

patientens upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad. Artiklar som inte var på engelska 

eller svenska samt de artiklar som handlade om människors upplevelser av vården på 

akutmottagningen i utvecklingsländer exkluderades. Personer som inte själva kunde 

berätta om sina upplevelser av vård på akutmottagningen efter ett trauma exkluderades, 

därför ingick inte barn under 7 år eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar i 

denna systematiska litteraturstudie. 

 
5.2 Sökningsförfarande 
 
En inledande sökning med syfte att sondera ämnet samt få kännedom om möjliga 

sökord genomfördes. Enligt Friberg (2006) är det av stor vikt att utföra två 

litteratursökningar för att stärka innehållsvaliditeten/ bekräftelsebarheten. Den inledande 

sökningen gav en ökad kunskap kring de olika databaserna. Den ökade kunskapen 

underlättade att välja lämpliga sökord som var representativa för syftet. Detta 

resulterade till en bättre kunskap om databasen när den egentliga litteratursökningen 

påbörjades. Under den inledande sökning  användes flera olika sökord bland annat; 

experience, traffic injury, perception, emotions och quality of health care. Flertalet av 

dessa sökord gav inga resultat. Att välja sökord utifrån frågeställningen var en bra 

sökstrategi (Forsberg & Wengström, 2013). Svensk MeSH användes för att hitta 

relevanta sökord och olika sökord som passade utifrån syftet valdes. De booleska 
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sökoperatorerna “AND” och  “OR” användes för att kombinera sökorden. Efter ett antal 

sökningar framgick det att sökningarna var för specificerade och  sökningen fick åter 

igen breddas för att finna relevanta artiklar. Sökord som accidents, traffic var för 

specifikt vilket gjorde att sökorden ändrades till emergency patient, emergency 

department och trauma. Syftet korrigerades under sökningsperioden från att enbart haft 

fokus på människor som hamnat på akutmottagningen efter en trafikolycka till 

människor som hamnat på akutmottagningen efter ett trauma.  

 

Databaserna som användes var Cinhal, PubMed och PsychINFO. Sökningen pågick 

mellan 28 februari till 12 april 2013.  I sökningsförfarandet lästes titlarna när resultatet 

var under 200, för att sökningen ansågs då vara tillräckligt bred. Stämde titlen överens 

med syftet lästes abstrakten. Om abstrakten stämde överens med syftet lästes även 

artikeln. Att kombinera sökorden rätt resulterade till att den mest relevanta litteraturen 

kom fram samtidigt som sökningen avgränsades. Utöver sökning i databaser bör 

sökningen kompletteras med manuell sökning (Willman et al., 2011). Artiklarnas 

referenslistor kontrollerades och det undersöktes om artikelförfattarna hade skrivit andra 

artiklar som var relevanta. Genom att göra manuella sökningar hittades tre artiklar som 

använts i studien. Den systematiska sökningen samt den manuella sökningen resulterade 

i nio artiklar. I bilaga 1 presenteras sökningarna och de aktuella sökorden. 

 
5.3 Kvalitetsgranskning 
 
Genom att göra en noggrann granskning gavs en betydelsefull kunskap om artikeln. Det 

handlar inte bara om artikelns resultat utan också om hur forskarna har kommit fram till 

resultatet (Friberg, 2012). Att använda en mall för kvalitetsbedömningen leder till att 

arbetet blir mer systematiskt (Forsberg & Wengström, 2013). Willman et al., (2011) 

kvalitetsgranskningsmallar användes för att bedöma den vetenskapliga kvalitén i de 

olika artiklarna. Protokollet innefattade svarsalternativen ja, nej och kanske (bilaga 3). 

Kvalitetsbedömningen bör enligt Forsberg och Wengström (2013) innefatta studiens 

syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning. Genom att 

granska artiklar oberoende av varandra ökar det pålitligheten när granskningen 

sammanställs (Willman et al., 2011). Artiklarna lästes var och en för sig och granskades 

enskilt. Därefter jämfördes granskningarna och kom gemensamt fram till vilken kvalité 

artikeln bedömdes ha. Kvaliten bedömdes som låg, medel eller hög. sju artiklar hade 

hög kvalité och två medel kvalité. De artiklar med hög kvalite uppnådde samtliga 
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kriterier på granskningsmallen.  För de artiklar där kvaliten ansågs som medel fanns 

vissa brister i beskrivning av urval och metod, vilket gjorde att artiklarna inte uppnådda 

alla kriterier för att anses som hög. Två artiklar ansåg vi hade låg kvalité vilket gjorde 

att de artiklarna exkluderades på grund av oklart tillvägagångssätt och avsaknad av 

inklusionskriterier. 

 
5.4 Analys 
 
Inkluderade artiklar analyserades utifrån Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning 

av innehållsanalys. Inledningsvis gjordes naiva läsningar av artiklarnas resultat för att få 

en uppfattning kring helheten och exkluderade det som inte var relevant utifrån uppsatt 

syfte. Material som inte handlade om patientens upplevelser av vården på 

akutmottagningen valdes bort, bland annat upplevelser från pre/post-hospital vård. Efter 

den naiva läsningen plockades utsagor från resultatet. Varje utsaga fick en kod som 

innefattade ett eller flera ord av utsagorna. Koder som liknade varandra kondenserades 

till kategorier. Utifrån de olika kategoriernas samband skapades ett tema (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 
5.5 Forskningsetiskt resonemang  
 

Information som varit relevant har plockats ut från artiklarna och inget material har 

undanhållits som kunnat påverka vårt resultat. Genom att vi inte haft några 

föreställningar till vårt resultat, har vi inte kunnat styra över hur resultatet har blivit. Att 

endast inkludera artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté är ett bra sätt för att 

öka det vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har efter bästa förmåga 

kontrollerat att alla artiklar är granskade av en etisk kommitté. I de artiklar där etiskt 

resonemang inte nämns har vi försökt kontakta forskarna men inte fått något svar 

tillbaka. 

 

6 Resultat 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en stor inverkan på hur patienterna upplevde 

vården. Tre teman framkom: trygghet, sjuksköterskans sätt att delge information, 

utsatthet. 
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6.1 Trygghet 
 
6.1.1 En känsla av säkerhet 
 

När patienterna anlände till akutmottagningen uppkom en känsla av säkerhet (Ringdal, 

Plos & Bergbom, 2008). Sjuksköterskornas sätt att uttrycka sig och beröra gjorde att 

patienten fick en känsla av säkerhet, detta gjorde även att rädslan minskade (Wiman, 

Wikblad & Idvall, 2006). Patienten upplevde att sjuksköterskorna visade omtänksamhet 

genom beröring, titta till regelbundet och kontakta anhöriga (Hayes & Tyler-Ball, 

2007). Genom ett väl omhändertagande kunde patienterna beskriva en känsla av att vara 

säker vilket i sin tur resulterade i att vara nöjd (Wrights, 2011). 

 

Utsagor Kod        Kategori         Tema 

Patienter upplevde missnöje när 

sjuksköterskan inte berättade eller 

gav knapphändig information om 

vad de gjorde med patienten 

Missnöje på 

grund av 

bristande 

kommunikation 

 

 

 

Bristfällig 

information 

 

 

 

Sjuksköterskans 

sätt att delge 

information Engagerad sjuksköterska som gav 

dålig eller ingen information 

upplevdes som negativ. Om 

sjuksköterskan inte 

kommunicerar med patienten 

känner sig patienten besviken och 

missnöjd 

Bristande 

information 

resulterade i 

besvikelse och 

missnöje 

 

När vårdteamet samarbetade på 

ett bra sätt upplevde patienten 

komfort och ett förtroende för 

vårdpersonalen uppkom. 

 

Samarbete gav 

förtroende och 

komfort 

 

Förtroendegivande 

personal 

 

 

Trygghet 

När den skadade anlände till 

akutmottagningen utstrålade 

sjuksköterskan en känsla av tillit 

och självförtroende som 

förstärktes av aktivt lyssnande. 

 

Gav känsla av 

tillit och 

förtroende 

Förtroendegivande 

personal 

Patienten kände en rädsla när de 

inte visste vad som skulle hända. 
Rädsla för vad 

som skulle 

hända. 

Rädd och ensam i 

en främmande 

situation  

 
Utsatthet 

Patienten upplevde att 

sjuksköterskan spenderade lite tid 

tillsammans med patienten, vilket 

gjorde att de kände sig 

obekräftade. 

Lite tid med 

patienten gav en 

känsla av 

obekräftelse 

Att inte bli 

bekräftad 
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6.1.2 Förtroendegivande personal  
 

Att inte behöva vänta på sjuksköterskan uppfattades som positivt (Franzén, Björnstig, 

Jansson, Stenlund & Brulins, 2007). Patienter som haft samma sjuksköterska under hela 

vårdförloppet uppskattade detta och upplevde att sjuksköterskorna hade ett engagemang 

gentemot patienten. När sjuksköterskorna hade ett märkbart bra samarbete med 

varandra kände sig patienten mer bekväm i sin situation. Patienterna upplevde att 

vårdteamet arbetade på ett organiserat sätt och alla hade en tydlig roll trots det stora 

antalet. Det välorganiserade systemet gav en känsla av förtroende (Wiman et al., 2006). 

Patienterna uppfattade att sjuksköterskorna utstrålade empati och förtroende, vilket 

förstärktes vid ett aktivt lyssnande (Franzén, Björnstig & Jansson, 2006). 

Sjuksköterskornas effektiva arbete upplevdes som professionellt och en känsla av att 

vara i goda händer uppkom (O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Patienterna 

observerade att sjuksköterskan kände sig säker i sitt arbete och i patientens närvaro 

(Merrill, Hayes, Clukey & Curtis, 2012). När patienterna upplevde att de blev 

omhändertagna av experter och att sjuksköterskan snabbt inledde en positiv 

relation  kände de sig bättre till mods (O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). När 

patientinformationen hanterades konfidentiellt av sjuksköterskorna ansågs det som 

positivt (Hayes & Tyler-Ball, 2007). 

 

6.2 Sjuksköterskans sätt att delge information 
 
6.2.1 Bristfällig information 
 

Patienterna ansåg att sjuksköterskona hade brister i att lära ut och ge instruktioner 

(Hayes &Tyler-Ball,2007).Vissa kunde uppleva att sjuksköterskan inte lyssnade och 

inte förklarade information på ett sätt som den drabbade kunde förstå vilket kunde ge 

upphov till ilska, ångest och osäkerhet (Franzén et al., 2006). När information om 

patientens skada eller efterföljande vård var otillräcklig upplevdes sjuksköterskan som 

oengagerad (Wiman et al., 2006). Patienterna upplevde också att sjuksköterskorna inte 

förklarade och förberedde inför olika undersökningar (Wright, 2011). 

 
6.2.2 Tillfredsställande information 
 

Patienten kände en bekvämlighet då sjuksköterskan använde humor i samtalen. Vissa 

kunde även uppleva en känsla av komfort och förtroende när sjuksköterskan engagerade 

sig i patienten och pratade om andra saker än själva vårdprocessen. När 
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sjuksköterskorna hade en aktiv kommunikation med patienten uppkom ett större 

förtroende för sjuksköterskorna (O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). En del 

upplevde att sjuksköterskorna etablerade en känsla av tillit på grund av aktivt lyssnande 

när patienten anlände till akutmottagningen (Franzén et al., 2006). 

 

6.3 Utsatthet 
 
6.3.1 Rädd och ensam i en främmande situation 
 

På akutmottagningen kunde patienten känna ångest, rädsla och övergivenhet (Ringdal et 

al., 2008). Patienterna kunde uppleva förvirring och rädsla när de inte kunde se sig 

omkring i rummet samtidigt som de hörde ljud från korridorerna. De upplevde också 

ensamhet, till exempel att sjuksköterskorna inte fanns där som stöd samt en psykisk 

obekvämhet såsom smärta och hunger (Salter & Stallard, 2004). Patienterna kände 

rädsla på grund av sin smärta, att de inte visste vad som skulle hända samt känsla av 

ensamhet trots att de var omgivna av vårdteamet (O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 

2004). 

 
6.3.2 En känsla av att känna sig utlämnad 
 

På akutmottagningen upplevde patienterna olika känslor exempelvis Iiska och en känsla 

av att känna sig kränkt (Wrights, 2001). När kläder klipptes bort i samband med 

inkommandet på akutmottagningen uppgav patienten en känsla av förlorad identitet och 

skam (Ringdal et al., 2008). 

 
6.3.3 Att inte bli bekräftad  

 

Sjuksköterskan kunde spenderade lite tid tillsammans med patienten och återkom sällan 

tillbaka för att hjälpa, vilket gjorde att patienten kände sig obekräftad (Hayer & Tyler-

Ball, 2007). Sjukhusregler och rutiner på akutmottagningen gick före patientens behov 

och brist på respekt från sjuksköterskorna uppkom (Franzén et al., 2006). Patienterna 

kunde uppleva att vissa frågor blev obesvarade. Detta kunde leda till att de kände sig 

missnöjda och arga. Känslor av att inte känna sig sedd och övergiven kunde uppkomma 

då patienten inte hade livshotande skador, eftersom empatin från personalen då var 

märkbart borta (Wiman et al., 2006). Att inte veta sin egen omfattning av skadan kunde 

upplevas som ett obehag. Detta förvärrades hos de som inte hade haft en tidigare 

erfarenhet av sjukhusvården (O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004), då 
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sjuksköterskorna också kunde sakna förståelse för patientens upplevelse av den 

främmande situationen som de hamnat i (Salter & Stallard, 2004). 

 

7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion  
 
Från början söktes enbart artiklar som var publicerade från 2003 och framåt utifrån 

Östlundhs (2012)  påpekande att avgränsning i tid för det vetenskapliga materialet är att 

föredra då veptenskapligt material är en färskvara. Dock fanns svårigheter att hitta 

artiklar och  tidsintervallet utökades därför till 1998-2013. Trots utökat tidsintervall 

hittades inte fler artiklar med uppsatta kriterier. En ytterligare breddning av tidsintervall 

sågs inte som ett alternativ på grund utav att vården på akutmottagningen har utvecklats 

med åren, vilket  bör ha en inverkan på patienternas upplevelse.  I den inledande 

sökningen inriktades sökningen enbart mot artiklar som handlade om patienters 

upplevelse av vård på en akutmottagning efter en trafikolycka. Efter ett antal sökningar 

framkom det att syftet var för snävt vilket gjorde att urvalet breddades till patienter som 

varit med om ett trauma. Det har dock förekommit svårigheter att hitta artiklar då 

tidigare forskning inkluderar alla som kommer till akutmottagningen. Vilket har gjort 

att många artiklar exkluderats på grund av att de inte varit passande, då vi specifikt velat 

ha trauma patienter som inkommit till akutmottagningen. I vissa artiklar har det inte 

framkommit om patienten anlänt till akutmottagning på grund av ett trauma, därav 

exkluderades dessa artiklar. Svagheten med detta är att material kan ha gått förlorat som 

kan ha påverkat studiens resultat. Artiklar med personer under 18 år inkluderades för att 

få fram mer material. Vi höll fast vid att det skulle vara patientens egen subjektiva 

upplevelse och inte närståendes, därför exkluderades också artiklar som speglade 

vårdpersonalens eller forskarens tolkning av patientens upplevelse. Artiklar från 

utvecklingsländer exkluderades på grund av att vi har en föreställning om att 

akutsjukvården skiljer sig från industriländerna. Svagheterna med valet att exkludera 

artiklar från utvecklingsländerna är att material kan förlorats kring hur patienter 

upplever vården på akutmottagningen på grund av vår föreställning. Genom att 

exkludera artiklar skriva på ett språk som inte behärskas kan relevant forskning för 

studien gå förlorad (Polit & Beck, 2012). Artiklar inkluderades endast om de var på 

svenska eller engelska. Exempelvis hittades många artiklar på portugisiska, vilket kan 
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har gjort att material gått förlorat. Vi kunde försökt översätta dessa texter, men troligtvis 

hade resultatet tolkats fram vilket hade påverkat trovärdigheten negativt.  

 

Databaserna som användes var Chinal, Pubmed och PsychINFO. Chansen att hitta 

relevanta artiklar ökar genom att söka i olika databaser och det kan även stärka arbetets 

validitet/trovärdighet (Henricson, 2012). Litteraturstudien startades med att göra en 

inledande sökning som Friberg (2006)  menar förstärker studien. Styrkan med att göra 

en inledande fritextsökning var att det gav en inblick i databaserna. Det märktes tidigt i 

vår sökning att PsychINFO inte gav några träffar, vilket gjorde att sökningen 

fokuserades i Chinal och Pubmed. I den inledande sökningen framkom det att vissa 

sökord inte gav oss artiklar. Eftersom vårt syfte innefattar ordet upplevelse sågs 

experience som ett relevant sökord vilket det efter ett antal sökninga visade sig inte 

vara. En möjlighet hade varit att använda trunkering på sökordet experience för att på så 

sätt få fram fler artiklar. Forsberg och Wengström (2013) menar  att trunkeringen säkrar 

att olika varianter av ett begrepp kan täckas. Då experience inte visade sig passande som 

sökord plockades det bort tidigt i sökningen . Artikelsökningen fokuseradesistället  på 

de sökord som direkt gav relevanta artiklar, exempelvis emergency patient. I efterhand 

har vi diskuterat och kommit fram till att detta kan ha varit en nackdel som kan ha 

påverkat resultatet då eventuellt fler artiklar kunde hittats.Under sökningsförfarandet 

återkom samma artiklar i de olika databaserna vilket vi anser tyder på  mättnad i 

sökningen och  ökar trovärdigheten. Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys 

innefattar utsagor, kodning, kategorisering och teman. Genom att använda Forsberg och 

Wengströms (2013) analysmetod har vi kunnat arbeta strukturerat för att få fram ett 

resultat. Enligt Axelsson (2008) ökar trovärdigheten om arbetet har varit strukturerat. 

Under dataanalysen upptäcktes svårigheter med att göra utsagor från de kvantatiativa 

artiklarna på grund av att de var mindre innehållsrika vad gäller förklarande text. Dock 

sågs de som  betydelsefulla för resultatet i stort och användes för att stödja upp 

innehållet i resultatet..  Inför utplockandet av utsagorna från artiklarnas resultat 

översattes texten från engelska till svenska, ett förfarande som kan ha påverkat resultatet 

då omedveten tolkning kan ha förekommit. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ökar trovärdigheten om den systematiska 

litteraturstudien innehåller både kvalitativ och kvantitativ forskning. Patientens 

upplevelse av vården på akutmottagningen har enbarts beskrivits vilket stämmer 
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överens med vårt syfte och vi har inte tolkat något material. Artiklarna som använts har 

ursprung från olika länder och resultaten i artiklarna har varit liknande, detta menar 

Henricsson (2012) ökar trovärdigheten. I artiklarna har det framkommit liknande typ av 

trauma exempelvis trafikolyckor och fallolyckor. När det inte framkommit vilken typ av 

trauma patienten varit utsatt för har upplevelsen av vården på akutmottagningen varit 

liknande.  Enbart en artikel inkluderade barn, därför anser vi att vårt resultat inte går att 

överföra till personer under 18 år. Det finns inte mycket tidigare forskning inom 

området vilket vi tycker minskar trovärdigheten. 

 
7.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte var att beskriva patientens upplevelse av vård på en akutmottagning i 

samband med trauma. Resultatet visar att sjuksköterskans bemötande har en stor 

inverkan på patientens upplevelser. En bra kommunikation mellan personal och patient 

bidrar till att patienten upplever en strukturerad vård som ger en känsla av att känna sig 

säker och trygg. 

 
7.2.1 Trygghet 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997:142) ska vården uppfylla kravet på god 

omvårdnad genom att se till patientens behov av kontinuitet och säkerhet (Öhrn, 2009). 

När patienter kommer till akutmottagningen uppkommer en känsla av att känna sig 

säker. Sättet sjuksköterskan visar empati, beröring och uttrycker sig kan vara aspekter 

till att patienten anser sig vara i goda händer (Franzén et al., 2006; Hayes och Tyler-

Balls, 2007; Wiman et al., 2006). Empati behövs för att förstå patientens unika situation 

och kunna ge tröst (Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 2009). Genom att observera 

patienten kan sjuksköterskan få en kunskap kring patientens eventuella behov såsom 

tröst, vilket Orlando tar upp i sitt antagande om patienter (Schmieding, 1995). Vid 

inkommande efter ett trauma samlas ett traumateam som innefattar läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. För att arbetet ska vara snabbt och effektiv är det 

viktigt att varje vårdgivare vet sin plats och har sin specifika funktion i traumarummet. 

Det får aldrig förekomma några tveksamheter om vad som ska göras (Wikström, 2006).  

 

Om traumateamet samarbetar på ett organiserat sätt blir patienten mer bekväm i 

situationen och ett ökat förtroende för traumateamet uppkommer (O´brien & Fother- 

Bourbonnais, 2004; Wilman et al., 2006). Om traumateamet inte arbetar tillräckligt 
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strukturerat tror vi situationen blir mer stressig för både traumateam och patienter. Detta 

tror vi i sin tur kan leda till att patienternas erfarenheter av sjukvården kommer påverkas 

negativt och en upplevelse av missnöje och otrygghet kommer uppstå. När patienterna 

upplevde att de blev omhändertagna av experter och att sjuksköterskan snabbt inledde 

en positiv relation  kände sig patienten bättre till mods ( Merrill et al., 2012; O´brien & 

Fothergill-Bourbonnais, 2004). Dahlberg & Segesten (2010) skriver att 

sjuksköterskorna har en kunskap som patienten inte har, vilket är anledningen till att 

patienten är på sjukhuset. Samtidigt måste sjuksköterskorna beakta att patienten är 

expert på sig själv. För att vården ska bli den bästa krävs ett samspel mellan patient och 

sjuksköterska. Vi tror att patienten lätt glömmer bort sin egen expertis när de kommer 

till akutmottagningen på grund av att patienten förlitar sig på sjuksköterskorna och 

andra vårdgivare. Därför anser vi precis som Wikström (2006) att sjuksköterskorna 

måste tänka på att det är patienten som är experten, för att expertkunskapen hos 

patienten inte ska försummas. 

 

 
7.2.2 Sjuksköterskans sätt att delge information 
 

Sjuksköterskan kan ta för givet att patienten tänker likadant som de själva. 

Sjukvårdsrutinerna som är självklara för sjuksköterskan förklaras inte för patienten 

eftersom det anses onödigt (Nyström, 2011). Vi tänker att sjuksköterskan ofta kan 

relatera till sig själva som patient och vad han eller hon skulle vilja ha för information. 

Eftersom sjuksköterskan har en bättre kunskap inom ämnet än patienten som inte har 

någon erfarenhet av vården, tror vi kan vara en av anledningarna till att bristfällig 

information uppkommer. Sjuksköterskan uppfattas som oengagerad när de inte ger 

tillräcklig information till patienten som de själva anser sig behöva (Franzén et al., 

2006; Wiman et al., 2006). Wikström (2006) skriver att det är bra om informationen kan 

upprepas vid flera tillfällen och förklaras på ett sådant sätt att det blir enkelt för 

patienten att förstå och ta till sig av informationen. Detta kan vi koppla till Orlandos 

antaganden om sjuksköterskor (Schmieding, 1995). Orlando menar att varje möte med 

en patient är unikt och för att minska patientens lidande bör sjuksköterskan försöka 

informera patienten inför varje handling för att minska risken för missuppfattningar. Vi 

anser att sjuksköterskan ska sätta sin egen föreställning åt sidan. Wikström (2006) 

skriver att patientens beskrivning av en upplevelse är patientens egen verklighet, vilket 

sjuksköterskorna bör ha i åtanke. Om sjuksköterskan inte ser till den unika situation 

som patienten upplever tror vi det påverkar vården negativt. 
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Patienten uppskattar när sjuksköterskan använder humor i samtalen och pratar om andra 

saker än själva vårdprocessen. När sjuksköterskan engagerar sig och aktivt lyssnar på 

patienten uppkommer ett större förtroende för sjuksköterskan (Franzen et al., 2006; 

O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2006). Här tänker vi att 

sjuksköterskan skapar en jag-du relation som Snellman (2009) skriver om. Jag-du 

relationen kännetecknas av ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse. 

Sjuksköterskan måste ha kunskap i att skapa en dialog med patienten. Genom en positiv 

inverkan på patienten och genom stöd kan relationen som skapas göra det lättare för 

patienten att uttrycka sin tankar och önskemål (Snellman, 2009). Genom att patienten 

får frågor från sjuksköterskan kan det bli lättare för patienten att uttrycka sina problem 

och berätta om sin situation. Det är genom dessa frågor som patienten får en tillit till 

sjuksköterskan enligt Orlandos antagande om interaktionen sjuksköterska-patient 

(Schmieding, 1995). 

 
7.2.3 Utsatthet 

 

Patienterna på akutmottagningen kan känna ångest, rädsla och övergivenhet i den 

främmande situationen. Patienterna upplever också ensamhet, till exempel att ingen i 

personalen finns där som stöd. De patienter som inte har någon tidigare erfarenhet av 

sjukvården känner än större rädsla ( O´brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Ringdal 

et al., 2008; Salter & Stallard, 2004). Vi anser att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

berätta för patienten vad som händer och vad som kommer att hända. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att vara ensam handlar om att inte känna sammanhang. När detta 

sker inom vården blir känslan mer påtaglig eftersom patienten är utsatt på grund av sitt 

lidande och behov av vård. Vi tänker att sjuksköterskan bör vara tillmötesgående och 

uppmärksam på patienter som inte har någon tidigare kontakt med sjukhusvården. I 

Orlandos antaganden om omvårdnad menar hon att fokus ska ligga på patientens egen 

upplevelse. Hon menar också att sjuksköterskans omvårdnad har ett ansvar i både 

patientens fysiska och psykiska välbefinnande. Något som vi anser sjuksköterskorna bör 

prioritera för att minska en känsla av rädsla hos patienterna. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna är tillmötesgående när patienten är rädd. Rädslan som kan uppkomma 

när patienten känner att hälsan är allvarligt hotad gör det viktigt för patienten att känna 

och kunna lita på att de blir vårdade korrekt (Nyström, 2011). 
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Patienter har uppgett att de känt sig kränka på akutmottagningen på grund av att deras 

kläder klipptes bort vilket också gav en känsla av förlorad identitet (Ringdal et al., 

2008; Wright, 2011). Vi tror det kan vara svårt för en patient att vara helt frisk till att 

hamna på en akutmottagning och tvingas blotta sig för okända människor. Detta nämner 

också Nyström (2003) som uppger att sjukdom eller skada sätter människor i en sårbar 

situation. Hon poängterar också vikten av att värna om patientens integritet som ofta 

blir åsidosatt i den akuta situationen.  Det finns en risk att sjuksköterskorna lätt 

glömmer bort hur patienten känner sig i den akuta situationen då fokus ligger på den 

fysiska skada som patienten har. 

Patienter kan uppleva att sjukhusregler och rutiner på akutmottagningen går före deras 

behov. Sjuksköterskan återkommer sällan för att svara på frågor vilket ger patienten en 

känsla av att inte känna sig respekterad och bekräftad (Franzén et al., 2006; Hayer & 

Tyler-Ball, 2007). Enligt Wikström (2006) bör alla som tjänstgör inom hälso- och 

sjukvården kunna ge patienterna sakkunnig och omsorgsfull vård. Patienterna ska visas 

omtanke och respekt.  Men då sjuksköterskorna inte alltid hinner prioritera att svara på 

patientens frågor eller inte kunna återkomma regelbundet då tillgängligheten hos 

sjuksköterskan kan vara begränsad ses möjligheter till missnöje.  Detta kan göra att 

patienterna upplever en känsla av att inte bli respekterad. Orlandos teori är en teori som 

grundar sig på sjuksköterskans handlande och hur handlandet påverkar patienten. I 

Orlandos teori är det den unika patientens upplevelser och känslor som är i fokus och 

det är utifrån detta som sjuksköterskan bör agera. 

 

8 Slutsats 
 
Sjuksköterskornas bemötande har en betydande roll för hur patienten upplever sin 

situation på akutmottagningen. Patienter som kommer till akutmottagningen efter ett 

trauma är ofta rädda, vilket blir mer påtagligt om patienten inte har någon tidigare 

erfarenhet av sjukvården. En känsla av att känna sig kränkt kan patienten uppleva på 

grund av förlorad identitet och att sjuksköterskan saknar förståelse för den främmande 

situationen. Trauma patienter som anländer till akutmottagningen kan uppleva en känsla 

av säkerhet och att vara i goda händer. När traumateamet arbetar tillsammans på ett 

effektivt och strukturerat sätt ger det en känsla av säkerhet och förtroende. En 

kontinuerlig kommunikation med sjuksköterskan upplevs som betydande för patienten. 

Genom att få svar på de frågor som finns och få information om vad som ska hända ger 

patienterna en känsla av bekvämlighet. Det finns inte speciellt mycket forskning som 



  
 

18 

 

handlar om trauma patienters upplevelse på akutmottagningen utifrån uppsatt syfte. Då 

patientens upplevelse kan ses central utifrån sjukskötersk sans arbetsfält ses här behovet 

av vidare forskning på grund av att många människor utsätts för olika trauman och 

hamnar på akuten. Vi anser att patienternas upplevelser behövs för att vården på 

akutmottagningen ska kunna förbättras. Forskning som undersöker ämnet från 

sjuksköterskans perspektiv anser vi också skulle kunna vara bra för att se hur 

sjuksköterskans upplevelse stämmer överrens med patientens upplevelse. 
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of trauma 

resuscitation in 

the emergency 

department: 

themes from 

seven patients. 

 

Utforska 

patientens 

upplevelse av 

trauma 
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akutmottagningen 
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erfarenheter.  
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kvalitativ studie, 

semistrukturerad intervju.  
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analyserades enligt Colaizzi´s 

(1978).  
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Genom sjukvårdens sätt att 
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akutmottagningen. Och deras 
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sårbara utan använde synonymer 

som hjälplös, utan kontroll. 

Genom att sjuksköterskan på 

akutmottagningen snabbt 
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individers 
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Kvalitativ semistrukturerade 

intervjuer 

 

Urval: strategiskt urval. 9 

deltagare, 8 kvinnor och 1man 

som hade sex månader 

tidigare har varit med om en 

trafikolycka. Deltagarna var 

över 18 år. 

 

Analys: Intervjuerna spelades 

in och analyserades enligt 

Graneheim och Lundman 
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Medan de resterande deltagarna 
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brist på att informera patienten 

kunde ge upphov till ilska, 

känslor av ångest och osäkerhet 
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energi trauma utan livshotande 
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på akutmottagningen i mindre 

än 24 timmar innan de åkte 
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moderspråk. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys.  
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klinisk undersökning, 
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De huvudsakliga aspekterna 
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kommunikation och 

engagemang.  
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uppmärksammade och fick bli 

undersökta av samma 

sjuksköterska under vårdtiden 
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fick tillräckligt med information 
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USA 

Journal of 
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nursing 

Injured road 

users 

experiences 

of care in the 

emergency 

department 

Beskrivauppfattningar om 

vårdandebeteendengenommåttligt 

till svårt 

skadadetraumapatienter. 

En beskrivande kvantitativ 

studie.  

Urval:70 patienter, 45 män 

och 25 kvinnor. Mellan 18-

89 år. Patienter med flera 

skador som anlände till 

sjukhuset, dem som talade 

engelska eller spanska och 

var mentalt alerta ingick i 

studien.Samt dem som 

själva gick med på att delta 

ingick i studien. 

Analys: Patienterna 

intervjuades på sjukhuset 

innan dem fick åka hem. 

Caringbehaviorsinventory, 

är ett frågeformulär med 42 

frågor. En 6 gradig 

likertskala för varje 

ämne.Intervjuformatet 

valdes för datainsamling på 

grund av att vissa patienter 

inte kunde slutföra 

frågeformuläret skriftligt 

Utifrån frågeformuläret 

har dessa påståenden fått 

lägst poäng: 

- ge instruktioner och 

lära ut 

- spendera tid med 

patienten 

- beröring 

- återvänder/bekräftar 

- ge snabb respons på 

hjälp 

Det högst rankade 

påståendet var att 

behandla 

patientinformationen 

konfidentiellt.  

Överlag har patienterna 

uttryckt en positiv 

inställning till traumatisk 

omvårdnad med vissa 

förbättringar. Behovet av 

förbättring att reagera 

snabbt och tillbringa mer 

tid med patienten.  

 

HÖG 
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verbalt.  

 

 

NR 

 

 

FÖRAFATTARE 

LAND & ÅR 

 

TIDSFKRIFT 

    TITEL 

 

                 SYFTE 

 

              METOD 

 

     RESULTAT 

 

KVALITET 

 

 

 

   6 

Merrill S, 

A.,Hayes, J 

S.,Clukey, L & 

Curtis, D. (2012) 

 

 USA 

 

 

Journal of 

Trauma 

Nursing 

 

 

Do they 

really care? 

How trauma 

patients 

perceive 

nurses caring 

behaviors 

 

utvärdera hur traumapatienter 

med flera skador  uppfattar  

sjuksköterskans beteende 

 

Kvantitativ deskriptiv 

frågeformulärt 

Urval: 

Bekvämlighetsurval, 

105 patienter måttligt till 

svårt skadadade. 

Intervjuverna gjordes 

utifrån frågeformuläret 

CBI,Caring behaviors 

inventory ett formulär 

med 42 frågor/påståenden 

som patienten fick svara 

på utifrån en sexgradig 

likterskala  

Analys:  

Patienternas svar 

jämfördes och 

sammanställdes och utifrn 

detta kunde forskarna se 

vilka svar som var 

vanligast förekommande 

De ämnerna som 

patienterna rankade 

som högst var: Att 

möta pafient uttalade 

och outtalade behov, 

Att säkra med 

patienten, 

Att ge patienten 

behandlingar och 

mediciner i tid. Det 

patienterna rankade 

lägst var: Vidröra 

patienten att 

kommunicera omsorg 

Att hoppfull för 

patienten 
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Salter, E & 

Stallard, P. 

(2004). 

 

England 

 

 

Journal of 

child health 

care 

 

Young 

people’s 

experience of 

emergency 

medical 

services as 

road traffic 

accident 

victims: a pilot 

qualitative 

study. 

 

 

Beskriva unga patienters 

erfarenheter av sjukhusvård 

efter en trafikolycka. 

 

Kvalitativ, sekundär data 

 

Urval: 158 ungdomar mellan 7-

18. 75 pojkar och 83 flickor. 

Ungdomarna har varit med om 

trafikolycka (bil, gående, cykel 

eller motorcykelolycka) som 

har lett till att de hamnat på 

akuten. 

Analys: Ungdomarna blev 

intervjuade några veckor efter 

traumat, där de fick berätta om 

sina upplevelser kring vården 

på akutmottagningen. 

Intervjuerna har analyserats 

genom en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

 

Ungdomarna har 

varit mer negativa 

än positiva till 

sjukvården. De 

utmärkande 

upplevelserna var 

att sjuksköterskan 

saknade förståelse 

för patientens 

upplevelse av den 

främmande 

situationen.  

Patienterna 

upplevde också 

ensamhet, till 

exempel att ingen 

utav 

sjuksköterskorna 

fanns där som stöd 

samt psykisk 

obekvämhet 

såsom smärta och 

hunger fick 
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BMC Nursing  

 

Memories of 

being injured 

and patients' 

care trajectory 

after physical 

trauma 

 

Skaffa sig en djupare förståelse 

av patienters minnen från att ha 

skadat sig och vården före, 

under och efter deras vistelse 

på 

akutmottagningen/intensivvårds

avdelningen 

 

Kvalitativ, fenomenologisk 

hermeunetisk 

Urval: 18 patienter, 9 män och 9 

kvinnor som varit med i ett 

trauma och hade minnen av 

perioden intervjuades. 

Analys: Intervjuerna spelades in 

och analyserades genom en 

kvalittativ innehållsanalys 

 Patienterna 

mindes en känsla 

av säkerthet när 

de kom till 

akutmottagninge

n men samtidigt 

också en känsla 

av ångest, rädsla 

och övergivenhet. 

De mindes att det 

var mycket 

vårdpersonal runt 

omkring dem och 

alla gjorde vad de 

skulle. Vissa 

tröstade och 

kontaktade 

anhöriga. 

 

Patienterna 

mindes också när 

deras kläder 
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klipptes av och 
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USA 
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Trauma 
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Trauma 

resuscitations 

and patient 

perceptions of 

care and 

comfort 

 

Patienters upplevelse av 

komfort och belåtenhet på 

akutmottagningen efter ett 

grovt trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ, tvärsnittsstudie 

frågeformulär 

 

Urval:34 personer, 12 kvinnor 

och 22 män mellan 19-75 år. 

Deltagarna hade varit med om 

trafikolyckor eller fallolyckor 

och inkommit till 

akutmottagningen via ambulans 

Slumpmässigt urval. Patienter 

som varit drog- eller 

alkoholpåverkade exkluderades 

inte.  

 

Analys: Deltagarna fick fylla i 

ett frågeformulär med 22 frågor, 

fråga 1-14 en likterskala 

resterande frågor var olika 

påståenden. 

 

 

 Deltagarna var 

överlag nöjda 

med vården. 

 

Patienterna kände 

att de blev väl 

omhändertagna, 

kände sig säkra 

och tacksamma. 

Vissa patienter 

upplevde dock  

ilska och kände 

sig kränkta 

Vissa deltagare 

tyckte att 

sjuksköterskan 

inte förklarade 

eller förberedda 

dem inför olika 

undersökningar  

 

  MEDEL 



                   

  

 

Bilaga 3  

 

 Kvalitetgranskningmall för kvantitativa studier 

 
Beskrivning av studien 

Forskningsmetod    RCT CCT 

    Multicenter, antal center 

    Kontrollgrupper 

Patientkarakteristiska    Antal 

    Ålder 

    Man/Kvinna 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exkludering  Ja Nej 

Intervention: 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? 

Urvalsförfarande beskrivet?  Ja Nej  

Representativt urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja Nej Vet ej 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

HÖG MEDEL LÅG  



  
 

 

 

 

 

Kvalitetgranskningsmall för kvalitativa studier  

 
Beskrivning av studien, tex. Metodval? 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal: 

    Ålder: 

    Man/kvinna: 

 

Är kontexten beskriven?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

Relevant?    Ja Nej Vet ej 

Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?   Ja Nej Vet ej 

Generas teori?    Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd (vilket fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys 

adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

HÖG MEDEL LÅG 

 


