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Summary 

Background: In today's Swedish health care, it is required that the various 

professionals must work together in teams to safer care. Several professionals with 

various skills expected working together in the traumateam at the care of the 

traumapatient. At the same time, research shows that substandard teamwork leads to 

avoidable errors in care. One way to improve teamwork is to practice. 

Purpose: The purpose of this study is to shed light on the experiences of the 

traumateam exercises that exercise participants feel has been favorable for the patient at 

the initial care of trauma patients. 

Method: Phenomenographic analysis of individual interviews of participants from 

traumateam exercises at a hospital in southern Sweden were chosen for the study. The 

strategically selected studypopulation consisted of eight participants divided into 

surgical-, anestsesi- and orthopedic doctors and emergency-, anesthesia- and 

intensivcare nurses. 

Results: Participants felt that it is the improved team work that the patient will benefit 

of the traumateam exercises. In the improved team work includes clearer leadership, 

improved communication, increased knowledge of materials and processes and a safer 

and more efficient process. 

Conclusion: The results identified the same themes as in other studies identified as 

weak points in the care of the traumapatient, this may indicate that this hospital 

practices on the torque favorable to patient safety. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: I dagens svenska sjukvård ställs det krav på att olika yrkeskategorier ska 

samarbeta i team för säkrare vård. Flera yrkeskategorier med olika kompetens förväntas 

arbeta tillsammans i traumateamet vid omhändertagandet av traumapatienten. Samtidigt 

visar forskning att undermåligt teamarbete leder till undvikbara fel i vården. Ett sätt att 

förbättra teamarbete är att öva. 
Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka erfarenheter från traumateamsövningar som 

övningsdeltagarna upplever varit gynsamma för patienten vid det initiala handläggandet 

av traumapatienter. 

Metod: Fenomenografisk analys av individuella djupintervjuer av deltagare från 

traumateamsövningar på ett sjukhus i södra Sverige valdes för studien.  Den strategiskt 

utvald studiepopulationen bestod av åtta deltagare fördelade på kirurg-, anestsesi- och 

ortopedläkare och akutmottagnings-, anestesi- och intensvivårdssjuksköterskor.  

Resultat: Deltagarna ansåg att det är det förbättrade teamarbetet som kommer patienten 

till del av traumateamsövningarna. I det förbättrade teamarbetet ingår tydligare 

ledarskap, förbättrad kommunikation, ökad kunskap kring material och rutiner och en 

säkrare och effektivare process.  

Slutsats:  I resultatet identifieras samma teman som i andra studier identifieras som 

svaga punkter i omhändertagandet av traumapatienten Detta kan tyda på att sjukhuset 

övar på moment gynsamma för patientsäkerheten.  
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1 Inledning 
En duktig pianist spelar inte bara konserter och fotbollsproffs spelar inte bara matcher. 

För att bli duktiga har de lagt åtskilliga timmar på träning. All forskning inom ämnet 

”att prestera” visar att det krävs ca 10 000 timmar för att bli en duktig utövare. Vill du 

behålla dina kunskaper och kalla dig ”expert” krävs dessutom en kontinuerlig 

uppdatering i området (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993).  

 

Inom flyget och sjöfarten övas team kontinuerligt för att vara redo när en allvarlig 

händelse inträffar. Personalen i depån vid rallytävlingar har övat åtskilliga timmar för 

att göra däckbytet på kortast möjliga tid. Varje individ i teamet vet sin uppgift och har 

målet för hela teamet klart framför sig. I dagens svenska sjukvård ställs det stora krav på 

att olika professioner arbetar tillsammans i team för att öka patientsäkerheten. Många 

patienter skadas på grund av misstag i vården samtidigt som studier visar på att 

teamträning kan öka patientsäkerheten. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Patientsäkerhet och teamträning 

Sjukvården försöker anamma modeller för teamträning som har sitt ursprung inom bl.a. 

flyget. Dock ser de händelser vi vill öva helt olika ut i de olika verksamheterna. 

Dramatiska händelser som t.ex flygolyckor leder till stort antal drabbade och döda och 

får stor uppmärksamhet i media. Där sjukvården har flest dödsfall sker de oftast ett och 

ett  i tysta händelser bakom fyra väggar (Socialstyrelsen, 2008). Förmodligen bidrar 

dessa skillnader till att sjukvården har en långsammare förändringsvilja i 

säkerhetstänkande (Marsiello & Bolinder, 2013). 

 

I USA finns rapporter om att 60-80% av de medicinska fel som begås orsakas av 

mänskliga faktorer som undermålig kommunikation och dåligt samarbete. När olika 

yrkeskategorier, som ses som individuella experter som tar ansvar för sina egna 

handlingar, ska samarbeta i team för säkrare vård ställs det stora krav på var och en. 

Ofta har respektive yrkeskategori dålig kunskap om övriga kategoriers ansvarsområden 

och prioriteringar och här har teamträning en roll att fylla (Eppich, Brannen & Hunt, 

2008). 
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Teamarbete handlar om en grupp människor som var och en har specifika roller och 

tillsammans under tydligt ledarskap arbetar mot samma mål (Lennqvist, 2007). 

Traumateamet på akutrummet är inget undantag. Flera yrkeskategorier med olika 

kompetens arbetar tillsammans vid omhändertagandet av patienten. För att 

traumapatienten ska få tillgång till rätt vård i rätt tid krävs att teamet fungerar . 

 

Masiello och Bolinder (2013) skriver i en debattartikel att simulerad teamträning 

fortfarande är ny inom vården och att den inte har etablerat sig som pedagogisk modell. 

Anledningen till detta anser de troligen är bristande bevis på hur teamträning i 

simulerad miljö överförs till den verkliga vårdsituationen.  

 

2.2 Trauma och traumateam 

Trauma definieras som fysisk skada på kroppen genom så hög energiöverföring att 

kroppens vävnad inte kan stå emot. Energin kan vara kinetisk, termal, kemisk, elektrisk 

eller radiologisk (Baker & O´Neill, 1992). De vanligaste skademekanismerna vid trauma 

är trafikrelaterade men även fall står för en stor andel samtidigt som de penetrerande 

skadorna, stick och skott, ökar. Trauma är ett av världens största hälsoproblem då den 

står för nära dubbelt så många dödsfall som AIDS/HIV, TBC och Malaria gör 

tillsammans. Varje år dör 5 milijoner människor pga trauma och ytterligare 10 miljoner 

skadas så att de måste uppsöka sjukvård. Trauma är den vanligaste dödsorsaken hos 

personer under 45 år (WHO, 2015). 

 

De flesta svenska akutsjukhus har en eller två olika nivåer av traumalarm som utlöses 

på förutbestämda kriterier då traumapatient väntas till sjukhuset. Den högsta nivån på 

traumalarm, rött larm eller nivå 1 larm, innebär oftast att patienten har påverkan 

respiratoriskt, cirkulatoriskt eller i sin medvetandegrad. Larmnivån avgör vilka resurser 

som kallas till patienten på akutrummet. Ett rött eller nivå 1 larm kallar oftast ett team 

på 8-10 personer från anestesi-, kirurg-, ortoped- och akutklinkerna bestående av 

sjuksköterskor och läkare (Lennqvist, 2007). 

 

2.3 Traumautbildning och teamträning 

De flesta sjukhus utbildar sin personal som handlägger traumapatienter inom någon av 

de internationellt certifierade utbildningarna Advanced Trauma Life Support (ATLS), 

PreHospital Trauma Life Support (PHTLS), Trauma Nurse Caring Course (TNCC) m.fl. 
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ATLS är grunden för de andra utbildningarna och står för ett standardiserat och 

strukturerat sätt att omhänderta traumapatienter genom att följa A-airway, B-breathing, 

C-circulation, D-disability och E-expose. Målet är att tidigt upptäcka livshotande skador 

och åtgärda största hotet mot livet först. Varje individ utbildas i att handlägga patienten 

och utbildningarna innehåller ingen teamträning. Recertifiering inom 4 år 

rekommenderas från utbildningsfakulteterna (ATLS 2003; PHTLS 2014; TNCC 2014). 

På flera håll i Sverige har utbildningar med patientsimulatorer enligt modellen Crew 

Resource Management (CRM), med ursprung från flyget, tagits fram. Här är det teamet 

runt patienten, t.ex traumateamet, som tränas tillsammans genom handläggning av 

patientfall och efterföljande utvärdering. Utbildningen genomförs av personal från 

simuleringscentrum som halv eller heldag efter beställning från arbetsplatser 

(Simulatorcentrum, 2007).  

 

Såväl recertifiering som CRM-utbildningar är kostsamma och kan ofta inte genomföras 

på hemsjukhuset. Av den anledningen utbildar många sjukhus sin personal inom trauma 

i någon av de certifierade grundutbildningarna medan recertifiering och teamövning blir 

eftersatt. Tidigare studier av bevarandet av kunskap från traumautbildningar visar att 

kunskap går förlorad redan 4 månader efter utbildningstillfället (Tippet, 2004; Roberts 

et al., 2014). 

 

En studie av Pemberton, Rambaran och Cameron (2013) visar att en lågkostnadsvariant 

av utbildning för traumateam gav fortsatt höga kunskaper fyra månader efter 

utbildningen. Att öva tillsammans i team gav en mer hållbar kunskap över tiden. 

Studien visar att för att nå hållbar kunskap måste inte de mest avancerade och 

kostsamma modellerna användas. Pemberton et al (2013) beskriver en 

lågkostnadsvariant där träningsmaterial som fanns tillgängligt lokalt på sjukhuset 

användes. Kursen baserades på minimal litteratur där frågor och diskussioner 

uppmuntrades. Det lärande som bevarades bäst var traumateamets gemensamma 

prestation: ledarskap, kommunikation och följsamhet i teamet. Kunskaper om enklare 

moment som stockvändning, infarter och intubation bevarades bättre än mer avancerade 

moment som thoraxdrän och koniotomi. Även Wisborg, Brattebö, Brattebö och 

Brinchmann-Hansen (2006) visar att det är möjligt att ge deltagare fullgoda 

förväntningar på utbildning och ökad kunskapsnivå genom traumateamsträningar med 
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enkel utrustning på hemsjukhuset. Roberts et al. (2014) visar att även kortare träningar 

kan ge förändringar i teamet vad gäller målinriktning, ledarskap och kommunikation.  

 

2.4 Traumateamsövning 

Många sjukhus bygger idag upp övningar för traumateam efter egna modeller delvis 

beroende på hur många traumafall som tas om hand årligen. Övningarna kan vara 

halv/heldagar en till två tillfällen per år eller 1 timmars övningar 8-10 gånger/år. Antal 

övningstillfälle per anställd som kan komma att ingå i traumateam uppnår med denna 

frekvens av övningar sällan ett tillfälle per år (Wisborg, Castrén, Lippert, Valsson & 

Wallin 2005). 

 

Tippet´s (2004) studie belyser starkt behovet av regelbunden utbildning och 

scenarioträning för traumateam på sjukhus där antalet traumafall är få. ”Learning by 

doing” är inte acceptabelt utifrån ett patientsäkerhets perspektiv,  sjukvårdspersonal ska 

inte träna på sina patienter menar. Aktuell forskning visar samtidigt att de resurser och 

den kapacitet som finns för träning av traumateam genom simulering inte utnyttjas. En 

tydlig struktur för hur teamträning ska genomföras saknas på många sjukhus. Endast 

hälften av sjukhusen i Skandinavien tränar sina traumateam (Wisborg, Rönning, Beck & 

Brattebö  2003; Wisborg et al., 2005). 

 

2.5 Vad behöver övas och vad är effektivt att öva 

Att öka tillfällena för övning är trots frågan om patientsäkerhet ofta en kostnadsfråga. 

Det är inte scenarioutrustningen eller annat övningsmaterial som står för kostnaderna. 

Enligt Pemberton et al. (2013) och Wisborg et al. (2006) skapas kunskap minst lika väl 

med enkla medel som med de mest avancerade simulatorerna. Enligt Marsiello och 

Bolinders (2013) debattartikel är det som kostar, enligt arbetsgivarens sätt att tänka, 

tiden varje anställd inte är i produktion. De menar vidare att landstingen behöver vända 

på detta synsätt och istället beräkna de minskade kostnader som blir effekten av det 

förbättrade initiala omhändertagandet av traumapatienten då kostnader för t.ex 

intensivvård, slutenvård, rehabilitering och invalidiserade vårdtagare minskar vilket 

även Socialstyrelsen (2008) betonar. Enligt Esposito, Sanddal, Hansen och Reynolds 

(2003) kan förbättrat initialt omhändertagande av traumapatienten förebygga död senare 

i förloppet. 
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Wang, Li, Gu, Lu, Cong, Yang och Ling (2010) har studerat effekten avseende minskad 

dödlighet och tid från akutmottagning till operation två år efter att läkare och 

sjuksköterskor genomgått ett träningsprogram enligt ATLS med flera kortare övningar 

under 20 veckor. De fann signifikanta förbättringar.  Enligt Wang et al. (2010) blir inte 

traumateamsövningar bättre för att de blir fler. Det är däremot viktigt att det övas på ett 

sätt som gör att deltagarna tar med sig kunskapen till vården av den verkliga 

traumapatienten. Tidigare studier visar att kommunikation och ledarskap är problem 

som teammedlemmar ofta nämner (Wisborg et al., 2006). I förhållande till hur olika 

moment bevaras kunskapsmässigt är det också viktigt att utforma övningarnas innehåll 

efter frekvens av träning.   

 

2.6 En modell för traumateamsövningar och studiens kontext 

På ett sjukhus i södra Sverige där ca 60 röda traumalarm tas om hand per år (vilket 

anses som ganska få vid nationell översyn) tränas traumateamet genom övningar med 

skademarkör i autentisk miljö. Övningarna genomförs enligt ordinarie rutiner för 

inkommande traumalarm och omhändertagandet observeras av 2-3 övningsledare. 

Traumapatienten, som gestaltas av sminkad personal, tas omhand av traumateamet i 

akutrummet på akutmottagningen. Samma material och resurser finns tillgängliga och 

används som i skarpa situationer förutom invasiva åtgärder och undersökningar under 

underkläder som fingeras. Övningen bryts när patienten är klar att lämna akutrummet 

och därefter samlas teamet och går igenom omhändertagandet och alla deltagares 

upplevelser av arbetet. Dessa övningar tar ca 60 minuter och genomförs en gång i 

månaden. 

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i Patricia Benner´s kunskapssyn. Benner (1984) 

beskriver sjuksköterskans utveckling från novis, nybörjare utan erfarenhet, till expert som 

förlitar sig på sina egna erfarenheter. Hon menar att vid förvärvande och utveckling av en 

färdighet passerar sjuksköterskan fem olika stadier: novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Dessa olika nivåer av kompetens visar särskilt på 

förändringar i tre aspekter: 1) från att förlita sig på abstrakta principer till att använda 

tidigare erfarenheter för att initiera åtgärder, 2) förändrad uppfattning av situationen från 

separata delar till en helhet och 3) övergången från en fristående observatör till en 
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deltagare i situationen. Dessa stadier applicerar Benner på studentens lärande av 

omvårdnad men liknande stadier av lärande går också att se hos personer i teamträning 

(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993).  

 

Benner (1984) beskriver hur individen för att kunna uppfatta en händelse eller situation 

måste ha en förförståelse och den erhålls genom tidigare erfarenheter eller från teorin. 

Teori grundas på vetenskapliga undersökningar och studeras av individen själv. Benner 

(1984) menar att kunskapsutveckling inom ett område består av att utvidga den 

praktiska kunskapen. Ökat kunnande uppstår när teori och erfarenhet tillsammans med 

reflektion utvecklas till expertkunskaper. Genom realistiska övningar under ledning kan 

en ökad klinisk erfarenhet uppnås. Individens tidigare kunskaper ligger då till grund för 

den nya erfarenheten. Benner (1993) beskriver hur ökad klinisk kunskap och förmåga 

att göra kliniska bedömningar främjar viljan att förbättra omvårdnaden av patienten. 

   

I början av 1900-talet myntade filosofen och pedagogen John Dewey uttrycket 

”learning by doing”, lärande genom praktiskt arbete. Han menade att lärandet sker 

genom interaktion med omvärlden och att misslyckanden skapar fler lärdomar än 

framgång. Detta blev grunden till den progressiva pedagogiken, en teori om den lärande 

människan (Dewey, 1936). Pedagogiken utgick från praktiska problemlösningar och 

arbetsuppgifter grundat på Deweys människosyn att människan är en social varelse i 

ständig utveckling. Genom att reflektera över sina handlingar menade Dewey att 

människan ska leva som hon lär. Detta kan översättas till lärande i arbetslivet och de 

traumaövningar som studien analyserar. En annan viktig hållpunkt i Deweys pedagogik 

var att praktik och teori är varandras förutsättningar och inte varandras motsats (Dewey, 

Hartman, & Hartman, 2004).  Deweys pedagogik stämmer väl överrens med den som 

simulerade teamövningar använder sig av idag: synen på människans ständiga rörelse 

mot ny kunskap och en pendling mellan praktisk och teoretisk kunskap.  

 

Den progressiva pedagogiken är väl applicerbar i Patricia Benner´s syn på 

kunskapsutveckling och tillsammans ger de studien en tydlig teoretisk utgångspunkt. I 

studien är det traumateamets övningar som studeras utifrån vad i dem som kommer 

patienten till del. Både Benner och Dewey menar att teori och praktik inte går att skilja 

åt, det är kombinationen som ger ökad kunskap. Deweys (1936) beskrivning av 

människan i ständig utveckling mot ny kunskap och Benner (1993) teori som visar att 
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mer kunskap förbättrar omvårdnaden kan leda till patientens vinning av simulerade 

teamövningar. 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

Traumateamsövningar ges vanligen antingen som hel eller halvdagar vid en till två 

tillfällen per år eller som en timma vid flera tillfällen per år. Modellen med ofta 

förekommande traumaövningar med hela teamet har pågått i tre i studiens kontext. 

Övningarna har inte utvärderats men anses av så väl deltagare som övningsledning ha 

lett till en förbättring av traumateametsarbetet vid omhändertagande av skarpa 

traumapatienter. Därför är det viktigt att undersöka vad i övningarna som gynnat 

teamarbetet och omhändertagandet.  

 

Benner (1984) menar att kunskapsförvärvande och ökad kompetens sker genom olika 

steg. Traumateamsövningarna kan ge deltagarna den förförståelse som enligt Benner 

krävs för att kunna uppfatta en händelse eller situation och övergå från att vara en 

fristående observatör till aktiv deltagare i teamet. Övningarna innehåller teoretiskt 

lärande, praktisk erfarenhet och reflektion och skulle då, enligt Benners kunskapsteori, 

kunna hjälpa deltagarna att bli experter.  

  

Vilken kunskap och erfarenhet från övningarna tas med till den skarpa situationen och 

kommer traumapatienten till gagn och hur kan övningarna förändras för att ytterligare 

säkra att kunskaperna bevaras är frågor som saknar svar. Tidigare studier i ämnet är 

gjorda efter endagars utbildningar, flerdagarsutbildningar eller intensiva 

träningsperioder och inte efter den övningsmodell som beskrivits för det aktuella 

sjukhuset. Att studera vad och hur övningsdeltagarna tar med sig kunskap från 

övningarna till det skarpa traumateamets initiala omhändertagande av patienten är 

grunden till att kunna utveckla övningarna. 

  

5 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa vilka erfarenheter från traumateamsövningar som 

övningsdeltagarna upplever varit gynsamma för patienten vid det initiala handläggandet 

av traumapatienter. 
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6 METOD 

6.1 Design 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ design med fenomenografisk metod. 

Kvalitativ design är central då forskaren vill förstå och beskriva en annan människas 

erfarenhet av ett fenomen. Utmärkande för fenomenografisk metod är att söka skilda 

uppfattningar och erfarenheter av det studerade fenomenet och beskriva dessa olika sätt 

att erfara sin omvärld (Chekol, 2012) .  

 

6.1.1 Kvalitativ design 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2011) är det inte metodik utan snarare ontologi och 

epistemologi som är avgörande för god vetenskap. Ontologin representerar hur 

fenomenet betraktas och epistemologin om kunskapen som nås kan generaliseras som 

sann. Överfört till denna studie är fenomenet traumateamsövningar och epistemologin 

blir då den kunskap som kan finnas i studiens resultat. De menar vidare att ontologiska 

och epistemologiska aspekter ofta hanteras bättre av kvalitativ forskning än kvantitativ 

eftersom den bättre visar på mångtydighet.  

 

Kvalitativ ansats är dominerande inom forskning som vill beskriva och förstå en annan 

människas upplevelse och erfarenhet av ett fenomen. En viktig utgångspunkt är att 

verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det inte finns en absolut och 

objektiv sanning (Polit & Beck, 2012). Utgångspunkten är att en värld ständigt måste 

erfaras och tolkas av varje individ som lever i den (Chekol, 2012). Av denna anledning 

valdes kvalitativ design då avsikten med denna studie är att förstå människors olika 

erfarenheter av ett fenomen och att dataanalysen kommer att ske av text, som en 

produkt av nedskrivna intervjuer. 

 

6.1.2 Fenomenografisk metod 

Fenomenografi presenterades som forskningsinriktning första gången 1981 av Ference 

Marton (1981) och syftade till att ge en beskrivning av uppfattningar. Sedan 1970-talet 

hade forskare utvecklat metoden som skiljer på uppfattningar av första och andra 

ordningens perspektiv.  
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Innan 1970-talet utgick forskningen inom det som skulle komma att kallas 

fenomenografi från den första ordningens perspektiv. Det perspektivet beskriver hur 

någonting egentligen är, hur världen erfars av människor så som den är och benämns 

ofta som fakta och är observerbart utifrån.  

 

Den andra ordningens perspektiv presenterade Marton 1981. Här är intresset att 

beskriva hur människan uppfattar och har erfarenhet av en företeelse eller ett fenomen. 

Pespektivet utgår från att en relation mellan människa och omvärld uppstår och det är 

den upplevelsen som beskrivs. En fenomenografisk metod används för att beskriva hur 

något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är. Metoden stämmer 

väl med att studera deltagers olika erfarenheter av en situation, traumateamsövningar. 

Det fenomenografiska forskningsresultatet är i första hand inte en beskrivning av ett 

uppfattat fenomen, utan variationen av tänkande gällande fenomenet. Forskaren är ute 

efter innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser (Marton, 1981). 

   

Fenomenografisk metod valdes eftersom den passar väl in i syftet att belysa människors 

olika erfarenheter. Marton (1986) beskriver fenomenografins utgångspunkt i att världen 

är en, men att människor kan uppleva sin omvärld och dess händelser på olika sätt. 

Detta stämmer väl överrens med de teamövningar deltagarna jag ska studera deltagit i: 

en grupp människor har varit i samma värld men har med olika förförståelse gjort olika 

erfarenheter av den som sedan kommer patienten till del. Resultatet ska kunna visa på 

variationer, vilket stämmer väl överrens med fenomenografisk metod. 

  

6.2 Urval 

Deltagarna i studien har valts ut av forskaren. Inom fenomenografin är ett startegiskt 

urval viktigt eftersom målet är att ta fram variationen av uppfattningar i en grupp 

(Marton, 1981; 1986). Studiepopulationen består av deltagare från 

traumateamsövningar på ett sjukhus i södra Sverige mellan åren 2012 till 2014. Åtta 

personer har intervjuats. De är fördelade på kirurg-, anestsesi- och ortopedläkare och 

akutmottagnings-, anestesi- och intensvivårdssjuksköterskor. Inklusionskriterium var att 

man har deltagit vid mer än en övning och att minst ett av tillfällena varit under 2014. 

Exkluderade blev de deltagare som inte har utbildning i ATLS, TNCC eller ATSS 

(Akut TraumaSjukvård för Sjuksköterskor).  
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Urvalet valdes för att alla yrkeskategorier i traumateamet ska vara representerade. Det 

finns en förförståelse om att olika roller i teamet har olika förväntningar på övningarna. 

Eftersom traumateamsövningarna på det aktuella sjukhuset startades 2012 och 

utvecklingar av dem genomfördes under 2013 ses det som en tillgång i resultatet att 

urvalet deltagit i övningar 2014 samt att 2014 anses vara tillräckligt nyligen för att 

kunna härleda erfarenheter och kunskaper till övningstillfällen. Deltagare utan ATLS, 

TNCC eller ATSS handlägger inte traumapatienter på Centrallasarettet i Växjö och 

anses därför inte relevanta för studiens syfte. 

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, vilket är den vanligaste metoden vid 

fenomenografisk ansats (Chekol, 2012). Deltagarna kontaktades personligen av 

forskaren och fick en muntlig och skriftlig presentation av studien och dess syfte. De 

informerades då också om att deltagandet var helt frivilligt, att de när som helst och utan 

skäl kunde tacka nej eller avbryta deltagandet. Information gavs om att materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och de digitalt inspelade intervjuerna och det 

utskrivna textmaterialet kommer att kodas så att de inte kan härledas till specifik 

deltagare (Polit & Beck, 2012). Veckan efter mötet kontaktades deltagarna igen för att 

bekräfta deltagandet. 

 

Detta tillvägagångssätt valdes för att kunna förklara för varje deltagare innehåll och mål 

med intervjuerna samt betona frivilligheten i deltagandet eftersom det kan finnas en risk 

att deltagaren kan se sig själv i beroendeställning till forskaren som är delaktig i 

genomförandet av traumateamsövningarna på det aktuella sjukhuset. Det är viktigt att 

det inte är kvaliteten på övningarna som deltagaren ska svara på utan vilka individuella 

erfarenheter som hon/han tagit med sig från de genomförda övningarna och som de 

uppfattar ha kommit den verkliga traumapatienten till del.  

 

Intervjuerna var individuella intervjuer med en gemensam öppnande fråga till samtliga 

deltagare och därefter fördjupningsfrågor. En semistrukturerad intervjuguide (Bilaga C) 

som stöd för samtalet togs fram. För att testa att intervjuguiden ledde samtalet på önskat 

sätt genomfördes en pilotinetrvju. Efter pilotintervjun bedömdes och konstaterades att 

intervjuguiden ledde samtalet på ett tillfredsställande sätt och även denna intervju kunde 

inkluderas i materialet. Utöver intervjuguiden använde sig forskaren av öppna 
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följdfrågor (”hur tänker du då”, ”hur har det betydelse”, ”Hur ser du det” m.fl) i de 

teman som framkom under samtalet. Vidare sammanfattades den intervjuades utsagor 

för att få bekräftelse på att de var rätt uppfattade. Att ställa följdfrågor till deltagaren 

ökar inte bara möjligheten för deltagaren att förklara och delge information på ett 

djupare sätt utan också möjligheten att få fram så stora variationer som möjligt i 

materialet och att den unika erfarenheten hos varje deltagare analyseras i resultatet 

enligt målet för fenomenografisk metod (Marton, 1986).  

 

Ett utforskande och interaktivt samtal mellan intervjuaren och deltagaren är grunden till 

att få fram individuella upplevelser av det studerade fenomenet enligt Polit och Beck 

(2012). För att uppnå detta menar Marton (1981;1986) att det måste finnas en viss 

förförståelse för fenomenet som ska studeras och en öppenhet för det som framkommer. 

Då forskaren som själv genomfört intervjuerna har god insikt i fenomenet teamövning 

genom sin yrkesroll så är förförståelsen tillgodosedd. Genom att intervjuerna spelades 

in digitalt kunde forskaren hålla en öppenhet för den fakta som kom fram i stunden, bli 

en aktiv lyssnare och även se och notera deltagarens icke verbala svar på frågorna t.ex. 

leende och andra ansiktsuttryck (Chekol, 2012).   

 

Platsen för intervjun fick deltagarna välja för att öka deltagrens välbefinnande i 

situationen och  minska risken att deltagaren känner sig underlägsen intervjuaren (Polit 

& Beck, 2012). Samtliga intervjuer ägde rum på sjukhuset under deltagarnas arbetstid 

efter medgivande av respektive verksamhetschef.  Konferensrummen gav avskildhet vid 

intervjun och störningsmomenten var få. Intervjuerna varade mellan 25 och 35 minuter.  

 

6.4 Dataanalys  

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med 

fenomenografisk metod enligt Marton (1981; 1986). De utskrivna intervjuerna blev ett 

textmaterial tillsammans med anteckningar och noteringar från intervjuerna som delgav 

icke verbala uttryck.  

 

Analysen var en växelverkan mellan individernas specifika utsagor och att finna 

meningsbärande enheter som kunde delas i kategorier beroende på olikheter. Genom att 

möta materialet med såväl öppenhet som förförståelse i sju steg, beskrivna av Chekol 
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(2012), var målet med analysen att hitta ett antal olika kategorier av lärdomar och 

erfarenheter som svarar på syftet med studien. 

 

Analysen startade med att forskaren läste materialet i sin helhet flera gånger för att bli 

bekant med det. Detta skapade en känsla för texten och dess olika delar blev till en 

helhet. Därefter identifierades signifikanta utsagor i varje intervju som kunde tänkas 

svara mot studiens syfte. Dessa utsagor placerades i tabellform och reducerades i nästa 

steg till meningsbärande enheter. I de meningsbärande enheterna söktes sedan likheter 

avseende teman och en preliminär gruppering av de meningsbärande enheterna gjordes. 

 

De preliminära grupperna studerades nu enskilt och lik- och olikheter kategoriserades 

och testades för om de svarade mot samma tema. Då grupperna ansågs representera 

olika kategorier med samma tema fick dessa grupper benämningar utifrån deras 

innebörd (Tabell 1).  

 

Identifierade signifikanta 

utsagor i varje intervju 

Reducerade utsagorna till 

meningsbärande enheter 

Preliminär grupper av 

meningsbärande enheter 

Jag tycker det har varit bra på 

reflektionerna att få höra hur 

andra tänkt och uppfattat just 

för att det är en kunskap jag 

inte har haft. Jag har trott att 

andra uppfattar som jag, 

eftersom jag ser det här så ser 

de andra också det så det har 

jag lärt mig mycket av. 

Att diskutera efter övningarna 

stärker förståelsen hur vi ser 

olika och att 

kommunikationen är viktig 

Förbättrad kommunikation 

Någon tar kommandot och är 

traumaledare. Det är något 

som hänt sedan vi började 

med traumaövningarna, det är 

mer naturligt att någon vågar 

höja rösten och ta kommandot 

Övningarna har gett oss en 

naturlig teamledare som 

vågar ta kommandot 

Förbättrat ledarskap 

Ju mer man har varit med ju 

lättare är det att stiga in och 

ur olika roller, känna att här 

behöver jag hjälpa till lite 

Att öva gör att man blir 

flexiblare i sin roll och kan se 

till hela handläggningens 

behov 

Förbättrat teamarbete 

Tid är viktigt, därför är det 

viktigt att man snabbar upp 

alla processer och det är ju 

det man gör genom att öva. 

Det ger ju medicinska 

fördelar att man kommer 

snabbare till beslut och vidare 

i processen 

Man snabbar upp processer 

genom att öva: snabbare 

beslut och snabbare vidare i 

processen 

Säkrare och effektivare 

process 

Tabell 1. Exempel analys 
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Två utomstående personer, väl förtrogna med traumateamets arbete och 

övningsverksamheten , fick skriva ner sina tolkningar av dessa benämningar. En 

jämförelse av tolkningarna och materialet under respektive grupp visade att 

benämningarna stämde väl överens med förväntat material sorterat under dem. 

Grupperna fick därefter namn efter deras innebörder och karaktärer. Hela textmaterialet 

lästes igenom igen för att testa grupper och kategorier mot helhetens innebörd i 

materialet. En övergripande huvud kategori och där under fyra kategorier identifierades. 

 

7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska övervägandena kring studien har utgått från Vetenskapsrådets (2011) rapport 

”God forskningssed”. 

 

7.1 Etikprövning 

Då denna studie inte påverkar försökspersonen fysiskt eller psykiskt, inte risk för 

påverkan på försökspersonen fysiskt eller psykiskt finns, studien inte utförs på 

biologiskt material som kan härledas till enskild individ, inte innebär behandling av 

känsliga personuppgifter faller och sker inom högskolearbete på avancerad nivå som är 

undantagna (SFS 2003:460) skickades den inte för etisk prövning (Vetenskapsrådet, 

2011). För etisk rådgivning av Etikkommittén Sydost gjordes en egen etikgranskning 

enligt formulär på kommiténs hemsida (Etikkomittén Sydost, 2015; Linnéuniversitetet, 

2012). Rådgivningen från kommittén innehöll råd om utformning av informationsbrev 

till medverkande i studier och om hur insamlade data skall förvaras. 

 

7.2 Autonomiprincipen 

Kravet på forskaren om information till deltagarna uppnåddes genom att både muntlig 

och skriftlig information gavs. Informationen som gavs innehöll beskrivning av studiens 

genomförande, hur intervjuerna skulle gå till, tidsåtgång, om konfidentiell behandling 

av data och frivilligheten att delta samt möjligheten att när som helst utan anledning 

bryta deltagandet (Polit & Beck, 2012).  Såväl deltagarna som deras verksamhetschefer 

lämnade innan studien påbörjades samtycke till deltagande respektive godkännande av 

studiens  genomförande. 
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7.3 Icke-skada-principen 

För att skydda deltagarnas integritet enligt icke-skada-principen behandlas allt material i 

studien konfidentiellt (Polit & Beck, 2012). Varje inspelad intervju fick en kod liksom 

utskrifterna av dem. Endast forskare och handledare har haft tillgång till respektive 

deltagares kod för att kunna återkoppla till intervjun under analysen. Inspelat material 

förvaras i lösenordsskydad dator och skriftligt material i låst skåp vilka endast forskaren 

har tillgång till. Citat som publiceras i resultatet har noga övervägts för att inte avslöja 

deltagarnas identitet (jfr. Vetenskapsrådet, 2011).   

 

För att ytterligare minska risken att kunna identifiera någon deltagare i den lilla 

undersökningsgruppen på det relativt sett lilla sjukhuset redovisas inte yrkeskategori 

eller kliniktillhörighet för respektive deltagare  i resultatet. Studiematerialet kommer 

enbart att användas i denna magisteruppsats och eventuellt publiceras i vetenskaplig 

tidskrift, vilket deltagarna fått information om.  

 

7.4 Utnyttjandeprincipen 

För att minimera risken för deltagarnas känsla av beroendeställning till forskaren, som 

dagligdags arbetar med traumateamsövningar, antogs rollen som forskare i kontakten 

med deltagarna och balansen mellan professionell distans och personlig vänskaplighet 

beaktades så som Kvale och Brinkmann (2009) och Polit och Beck (2012) beskriver. 

 

Med vidtagna åtgärder för att skydda deltagarna avseende autonomiprincipen, icke-

skada-principen och utnyttjande principen bedöms nyttan med studien överväga 

deltagarnas utsatthet. Ny kunskap kan komma fram i studien som kan leda till att 

kommande beslut inom ämnet fattas på mer insiktsfulla sätt och studien kan förväntas 

tillföra kunskap inom den aktuella verksamheten. 

 

7.5 Forskningsfusk och ohederlighet 

Forskaren har deltagit i regelbundna seminarier inom kursen ”Examensarbete i 

vårdvetenskap 15 hp” där öppenhet för och uppmuntran till diskussioner kring risken 

för forskningsfusk skapat och underhållt god forskaretik. Då även kursdeltagare utöver 

handledare har haft god insyn i arbetet mimimerades risken för forskningsfusk (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2011).  
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Genom valet av kvalitativ metod med fenomenografisk analys och dess vanligaste 

datainsamlingsmetod, djupintervjuer, följer forskaren rutiner och standard för vald 

metod. Granskning av analysen har också gjorts av två sjuksköterskor väl förtrogna med 

traumasjukvård vilket minskar risken för att hamna i avvikande analys och 

resultatpresentationer, som kan ge intryck av ohederlighet genom bristande kunskap (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2003). 

 

 

8 RESULTAT 

Resultatet visar att det som kommer patienten till del av traumateamsövningarna kan 

beskrivas under fyra kategorier: Förbättrat ledarskap, Förbättrad kommunikation, 

Förbättrad material- och rutinkunskap och Säkrare och effektivare process. Var och en 

av kategorierna bestod av underkategorier. Resultatet sammanfattas i huvudkategorin 

”Förbättrat teamarbete” (Figur 1). 

 

 
Figur 1.Kategorier i resultatet. 

 

8.1 Förbättrat ledarskap 

8.1.1 Tydligare ledarroll 

Det finns en tydlig gemensam uppfattning om att ledarskapet har förändrats efter 

övningarnas införande. Ledarskapet uppfattades ha blivit tydligare genom att personen 
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Säkrare och effektivare 
process  
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med ledarrollen står ett steg tillbaka och har överblick över hela situationen. Flera 

deltagare beskriver att detta fungerar numera mer naturligt vid de skarpa larmen. 

Teamledaren ansågs ge regelbundna återkopplingar och sammanfattningar av den 

pågående handläggningen och dess närmaste plan framåt då rollen var tydligare: 

 

”Man märker ju skillnad när någon tar på sig rollen, och de har ju övat som gör det, det 

märks ju” (Deltagare 6). 

”Jag har kunnat rapportera ett fynd till teamledaren, fortsätta min undersökning och han 

har då kunnat se det i ett större perspektiv och återkommit med information och status” 

(Deltagare 3). 

 

Att alla vet vad som händer runt patienten, vad som prioriteras just nu och vad det syftar 

till beskrivs som det som ger stabilitet och struktur i arbetet. 

 

8.1.2 Tidig plan och utnyttjande av resurser 

Hur teamet startar sitt arbete uppfattades bero mycket på teamledaren. Finns det en 

ledare för teamet är det denne som samlar teamet innan patienten anländer genom en 

kort presentation av alla teammedlemmar. Teamledaren gör också en snabb 

sammanfattning av vilka skador patienten kan förväntas ha efter rapporten från LAS 

(ledningsansvarig sjuksköterska) och vilka åtgärder som ska prioriteras först. Detta 

ansågs ske betydligt oftare efter övningarnas införande. Många upplevde att patienten 

då får ett bättre bemötande från start eftersom alla har klart för sig hur arbetet ska börja. 

Teamet är förberett och lugnare och ser patienten innan arbetet börjar. Utan denna 

förberedelse menar deltagarna att patienten kommer i andra hand efter de uppgifter 

teammedlemmarna anser sig måste utföra för att inte ha underlåtigt något. Deltagarnas 

uttalande speglar detta väl: 

 

”Utan ledning blir det mer rörigt, folk jobbar med sin sak och vet inte vad andra gör” 

(Deltagare 6). 

”Där fyller ledarskapet en stor funktion, det är mycket lättare att hänga med i varför 

handläggningen tar en viss väg när man hört resonemnaget från början” (Deltagare 4). 

 

Ledarskapet tillskrivs också att vara en av förutsättningarna för ett effektivt utnyttjande 

av befintliga resurser. Teamledaren ansågs genom sitt helikopterperspektiv även ha 

överblick över vilka teammedlemmar kring patienten som är hårt belastade och vilka 

som inte har så mycket att göra. Genom att omfördela arbetsuppgifter, tillkalla 
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erfoderlig förstärkning och utnyttja t.ex kvarvarande ambulanspersonal blir 

omhändertagandet effektivare och patienten kommer snabbare till definitiv vård. 

Deltagarna menade att teamet utnyttjas bättre nu än före traumaövningarnas införande. 

Genom de regelbundna återkopplingarna från teamledaren om den pågående 

handläggningens helhet och prioriteringar är det enklare för teammedlemmarna att kliva 

ur sitt ansvarsområde och hjälpa till där det behövs bäst. En deltagare beskriver vikten 

av förståelsen för heleheten:  ”Mycket handlar om bra förberedelse och bra teamwork. 

Det tror jag man lär sig på övningarna och det kommer så klart patienten till del” 

(Deltagare 5). 

 

Teamledarens sätt att fördela arbetet har sänkt prestigen i vem som gör vad. När en 

uppgift tilldelas dig är det ditt ansvar att utföra den oberoende av din yrkesroll, det är 

din kompetens för uppgiften som teamledaren just nu bedömt som den mest lämpliga 

för uppgiften, tex skriva röntgen remiss, stabilisera nacken, sätta en bäckengördel eller 

assistera för thoraxdrän. 

 

8.2 Förbättrad kommunikation 

8.2.1 Ökad kommunikationskunskap 

Deltagarna i studien var eniga om att kommunikation måste tränas och reflekteras för att 

bli bättre. Kommunikationssättet måste vara inövat på samma sätt som handläggningen. 

När man övat blir det naturligare att både tala och lyssna då reflektionerna efter 

övningarna tydligt visat att det är en förutsättning för god kommunikation att det finns 

både sändare och mottagare. Övningarna har tydliggjort vikten av riktad 

kommunikation och tillfällena då uppdrag sägs rakt ut i luften, t.ex: ”Jag vill ha ett 

förband!”, blir färre. Deltagarna upplevde att de är bättre på riktad kommunikation på 

övning än i skarpa lägen, men att de efter övningarna nu är mer medvetna om sitt sätt att 

kommunicera: ”Jag är mycket bättre på detta på övning, men det faktum att jag noterar 

det, är väl en bit på väg att börja göra det även skarpt…” (Deltagare 1). 

 

Deltagarna menade att en fungerande kommunikation avspeglar sig i ett effektivare 

handläggande av patienten. Teamledarens kommunikation ut till hela teamet ansågs 

vara lika viktig som den kommunikation som äger rum mellan övriga teammedlemmar 

och tillbaka till teamledaren. Ju fler som deltar i kommunikationen ju mer information 

kommer fram. Deltagare beskriver hur de efter övningarna blivit stärkta i att delta i 
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kommunikationen genom att meddela vad de ser och säga ifrån när något inte 

genomförs som det ska:  

 

”Där känner jag att det har gett mycket…för man vågar till och med som enkel personal 

säga att här har vi problem, vi behöver en bättre infart! Att man säger till. För den 

självkänslan hade man inte innan” (Deltagare 4). 

”Det är en bra grej man kan träna sig på vid övningarna, att här kan jag tillföra något och 

också göra det genom att säga till” (Deltagare 7). 

 

Kommunikationen stärker teamets arbete och kommer patienten till del genom säkrare 

handläggning. 

 

8.2.2 Ökad förståelse för kommunikationens betydelse 

Deltagarna ansåg att genom reflektionerna vid traumateamsövningarna har förståelsen 

ökat för hur olika personer kan uppfatta och uppleva samma situation olika . Det har 

varit en upplysning för många och har ökat förståelsen för hur viktig kommunikationen 

är och att den äger rum genom hela teamet. Deltagarna menade att denna kunskap har 

gjort att de är tydligare i sin kommunikation idag och upplever att den vakna patienten 

är tryggare i att hen får bättre information under förloppet om vad som ska hända i nästa 

steg när alla i teamet vet det. En deltagare beskriver hur det tidigare kunde vara för 

patienten: ”… en säger att nu ska vi vända dig på sidan och nästa sekund säger en annan 

att nu sticker jag dig i foten….det måste vara en känsla av fullständig okontroll” 

(Deltagare 8). 

 

8.3 Förbättrad material och rutinkunskap 

8.3.1 Ökad kunskap kring material och rutiner 

Genom att övningen äger rum på akutrummet, skarpt material används och alla moment 

utom invasiva åtgärder och undersökning under underkläder genomförs, ansåg 

deltagarna att de fått en större verklighetskänsla. Saker finns på samma plats som vid 

skarpa larm och allt tar ungefär lika lång tid. Detta ger en känsla för vilka moment som 

man behöver öva sig mer i och vad man kan. Deltagarna beskrev också att de efter en 

övning passade på att gå tillbaka till akutrummet och se efter var alla saker fanns. De 

menade att den tiden har man inte efter skarpa larm 
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Deltagarna upplevde det som viktigt att i övningen få möjlighet att praktiskt omsätta 

nya riktlinjer. Efterhand som nya rutiner och fakta presenteras så sker små förändringar 

i arbetet och teamövningarna ger möjlighet att öva in dessa så att omhändertagandet inte 

fördröjs pga okunskap kring det senaste. Deltagarna beskrev också vikten av att kunna 

handha det material som finns på akutrummet. Övningarna ger tillfälle att träna på t.ex 

fixeringsutrustning som inte används så ofta, drän och transfusionspaket. De ansåg 

material- och rutinkunskapen som viktig för att patienten inte ska drabbas av 

vårdskador. 

 

Det fanns stor samsyn kring hur teammedlemmarna har gått från att prioritera sitt eget 

ansvarsområde till att prioritera sitt arbete utifrån helheten kring patienten: 

 

”Sen är det ju inte så enkelt att att bara alla gör sitt så fungerar det. Man måste förstå 

helheten runt patienten, vad andra gör och varför” (Deltagare 8). 

”Ju mer man varit med ju lättare är det att stiga in och ur olika roller, känna att här 

behöver jag hjälpa till nu” (Deltagare 3). 

 

Deltagarna menade att genom att nöta strukturen för omhändertagandet, ATLS-

principerna, och sina egna ansvarsuppgifter nådde de en trygghet i det och kunde lyfta 

blicken och ta in det övriga teamets arbete också. 

 

8.3.2 Aktualisering kring traumavården 

Bland deltagarna fanns en stark samsyn att traumateamsövningarna skapar en 

aktualisring kring traumavården. Inför övningarna läser man på sina uppgifter och roller 

och vad som gick bra eller mindre bra vid förra övningstillfället eller skarpa larmet. 

Deltagarna ser övningarna som en möjlighet att få lära sig mer om trauma. Övningarna 

gör att de tänker trauma oftare och diskuterar med kollegor kring fall och situationer 

från övningarna.  Nya rön och forskningsresultat inom trauma anammas snabbare efter 

att övningarna startade då en ökad vakenhet för ämnet nu finns. Övningarna skapar 

också en uppdatering kring mer ovanliga skador som kan vara potentiellt livshotande. 

Deltagarna menar att man får sig tankeställare och blir varse vad man saknar kunskap 

om och läser på det. Vid skarpa larm menar deltagarna att man i bakhuvudet tänker 

igenom vad som sagts vid övningarna och vad man skulle tänka på. De ansåg därför att 

patienten får möta ett mer rutinerat team med aktuell uppdatering i omhändertagandet.  
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8.4 Säkrare och effektivare process  

8.4.1 Erfarenhet genom övning 

Deltagarna betonade vikten av att öva eftersom traumapatienter inte är något vi möter 

varje dag. Deltagarna menade att om enbart de skarpa larmen skulle vara det som gav 

erfarenheter och kunskap är det tveksamt om de skulle nå någon sådan alls. De menade 

att de måste öva för att få kunskap och erfarenhet. Att alla i teamet har gjort det förut 

och känner sig bekväma i situationen gör att patienten får ett bättre omhändertagande. 

Deltagarna beskrev att i skarpt läge hos patienten måste handlaget sitta i händerna utan 

att man ska behöva tänka efter. Risken är annars att det är patienterna de övar på om det 

är första gången på länge de ställs i situationen. Att vara beredd och ha en handlingsplan  

för en försämrad patient förutsätter erfarenhet, att ha varit med om det tidigare och veta 

vad som ska göras. Denna erfarenhet inhämtas genom övningarna och kunskapen ger en 

ökad trygghet hos deltagarna som patienten får ta del av genom utstrålning av lugn och 

trovärdighet. Deltagarnas uttalande speglar att de anser att patienten känner av hur 

teamet fungerar genom såväl verbala som icke verbala signaler: 

 

”Det ger en ökad säkerhet att ha övat saker och ting. Gärna flera gånger och gärna ganska 

nyligen” (Deltagare 2). 

”Jag tror att patienten kan uppfatta, via det här omhändertagandet, att: åh, alla verkar veta 

sina roller här, det känns som jag är väl omhändertagen här” (Deltagare 5). 

 

Deltagarna ansåg att de blivit nogrannare  med att bekräfta patienten i ett tidigt skede av 

handläggningen. Att bekräfta beskrivs som både verbalt och icke verbalt. Det kan vara 

att presentera sig och förklara vad som ska hända. Lika viktigt ses det att ta på patienten, 

se dem i ögonen och förmedla lugn och trygghet. Deltagarna beskriver hur detta korta 

möte med patienten ger dem mycket information om patientens status och hur snabb 

handläggningen behöver vara. De ansåg att mötets användbarhet och betydelse i 

processen har tydligt framkommit vid övningarna. Flera av deltagarna berättar att det 

sättet att möta patienter på och bedöma deras status använder de vid möten med andra 

patienter också efter att ha deltagit vid traumaövningarna. 

  

8.4.2 Snabbare och nogrannare handläggning  

Genom att nöta handläggning enligt ATLS-principerna, rapportera och återrapportera, 

reflektera och planera ansåg deltagarna att de fått vana i arbetssättet som underlättar i 

skarpa lägen. De ansåg sig vara bredda på ett bättre sätt för de händelser de kan komma 
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att ställas inför. De menade också att strukturen i arbetet blir bättre när man övat sig i att 

tänka på vilken grund och var i processen beslut fattas. Färre saker riskeras fördröjas 

eller missas.  

 

Deltagarna menade att tid är viktigt vid traumaomhändertagande och då måste alla 

processer snabbas upp vilket görs med övning. Det ger medicinska fördelar att komma 

snabbare till beslut och vidare i handläggningen. Att få öva att ta ställning i 

akutmedicinskt svåra situationer ansågs skapa erfarenhet och sågs vara gynsamt för 

patientsäkerheten. Det finns en tydlig gemensam uppfattning att snabbast och säkrast 

behandling får patienten när rätt person gör rätt saker med rätt utrustning. Deltagarna 

uttrycker det på följande sätt: 

 

”Diskussioner vid övningarna om vem som gör vad gör att jag har tänkt igenom olika 

situationer och vet hur jag kommer hantera dem när de dyker upp” (Deltagare 3). 

”Det är en vinst när alla vet vad de ska och inte ska göra, att förstå att jag gör mer nytta 

genom att inte göra något ibland” (Deltagare 7). 

 

Genom teamets samverkan kring fattade beslut och prioriteringar blir teamet effektivare 

och patienten får ett medicinskt bättre omhändertagande. 

 

8.4.3 Förbättringsområden identifieras 

Deltagarna menade att genom reflektioner tillsammans vid övningarna skapas ny 

kunskap och erfarenhet på ett övervägt och genomtänkt sätt. Deltagarna ansåg sig ha lärt 

sig genom varandra att tänka på nya sätt och hitta nya lösningar på problem som 

uppstår. De menade också att reflektionerna dessutom bidrog till att 

förbättringsområden identifierades vilka kan ge förbättrat omhändertagande och höja 

patientsäkerheten.  

 

8.5 Förbättrat teamarbete 

Tillsammans belyser dessa fyra ovanstående kategorier delar av ett som helhet förbättrat 

teamarbete. Deltagarna i studien ansåg att det är dessa förbättringar i traumateamet som 

kommer patienten till del från övningarna. 

  

Ett av områdena som blivit tydligare för deltagarna genom övningarna var ledarskapet. 

Det finns ett starkt inslag av att ledaren är nyckeln till ett fungerande teamarbete och att 
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detta har förringats tidigare. Betydelsen  av att någon har helheten klar för sig innan 

avgörande beslut fattas betonas. Deltagarna beskriver hur omhändertagandet av 

patienten blir bättre när teamet har pratat ihop sig innan patienten kommer, målat upp 

ett förväntat skadepanorama, vad man ska vara observant på och gjort en preliminär 

plan. Det är när någon har tagit på sig ledarrollen som det här fungerar och blir gjort.  

 

Att teamarbetet flyter på har stor betydelse för patientens känsla av trygghet. Tilltron att 

patienten märker av ett fungerande team är hög i materialet. Lugna och metodiska 

teammedlemmar som ger intrycket av att veta vad man gör förväntades ge en tryggare 

patient. Att som patient veta vad som ska hända och kunna lita på det som sägs höjer 

tilltron till det omhändertagande teamet menade deltagarna. 

 

Deltagarna såg att traumateamsövningarna har gett teammedlemmarna självkänsla att 

våga höja rösten och säga till vid problem eller nya fynd i omhändertagnadet. Samtliga 

deltagare uttrycker att den feedback som ges på övningarna, uppmuntran att be om hjälp 

eller säga ifrån tidigt, har gjort att de idag känner sig betydligt mer bekväma i att säga 

att det här känns inte bra, eller det här är jag osäker på. Deltagarna beskrev hur 

traumateamsövningarna har gjort att de säger ifrån och tänker alternativ tidigare och alla 

teammedlemmar har en större öppenhet för information som kommer från samtliga 

medlemmar. Kommunikationen i teamet blir på så sätt något som involverar alla. 

Risken att fynd eller händelser i handläggningen missas minskar när fler är involverade 

i helheten och kommer patienten till gagn genom säkrare omhändertagande. 

 

I materialet sågs att övningarna gav en aktuell kunskap gällande rutiner och material 

som används för trauma omhändertagande. Deltagarnas ökade kunskaper anser de, har 

gett dem en trygghet i sina roller som gör dem mer flexibla och öppna för omgivningen 

där såväl patient som övriga teammedlemmar ingår. Flera deltagare uttryckte att det är 

lätt att identifiera en person i teamet som inte har övat genom att personen har svårare 

för samverkan i teamet och har ”struten” på sig riktad mot sitt ansvarsområde i 

omhändertagandet och inte helheten. Synen på teamet blir annorlunda när man övat 

några gånger menar deltagarna. Alla medlemmar har sina ansvarsuppgifter men är 

lyhörda för varandra och hjälps åt i teamet.  
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En samstämmighet kring att det är viktigt att rätt person gör rätt saker var tydlig. 

Genom att reflektera tillsammans vid övningarna har ett naturligt sätt att kommunicera 

kring dessa frågor uppstått. Genom att värdera teammedlemmarnas olika kompetenser 

och erfarenheter innan moment ska utföras får patienten ett säkrare omhändertagande.  

Det framkom med tydlighet att reflektioner och diskussioner mellan deltagarna efter 

övningen la grunden till det förbättrade samarbetet, vilket deltagarna menade kommer 

patienten till del genom att samsyn kring omhändertagandet i teamet är grunden till en 

kvalitativ handläggning av traumapatienten.  

 

 

9 DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka en variation av uppfattningar hos 

traumateamsmedlemmar antogs att fenomenografisk metod skulle passa väl innan 

datainsamlingen påbörjades. Marton´s (1986) beskrivning av att världen är en men 

människor kan uppleva sin omvärld och dess händelser på olika sätt, gav en känsla för 

hur fenomenet i studien ville angripas. Det tog en hel del tid i anspråk att sätta sig in i 

metoden och analysens steg. När intervjuerna var genomförda och transkriberade blev 

det snabbt tydligt att fenomenografisk ansats var en för studien lämplig metod. Stegen i 

analysen blev naturliga med ett material av en mängd olika uppfattningar och 

beskrivningar.  

 

Enligt Uljens (1989) är förhållandet mellan det människor tänker och säger en kritisk 

punkt när det gäller trovärdighet. En personlig kontakt mellan forskare och deltagare 

kan både stärka resultatet, då möjlighet att förklara studiens syfte finns, men även 

utgöra en risk för beroendeställning. Risken i den här studien var att deltagarna kunde 

uppleva det svårt att tacka nej till deltagande pga forskarens kända engagemang för 

traumaövningarna. Att det inte var lärandet som utvärderades, utan deltagarnas 

uppfattningar om övningarna har nytta för patientvård, gjorde att frågorna inte blev så 

känsliga. I alla kontakter med deltagarna under studien har forskaren på ett medvetet 

sätt beaktat balansen mellan professionell distans och personlig vänskaplighet. Dessa 

vidtagna åtgärderna ökar möjligheten att deltagarna lämnar sina verkliga erfarenheter 

och trovärdigheten stärks (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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I fenomenografiska studier, som i all kvalitativ forskning, är forskaren det primära 

instrumentet för att samla in och analysera data. Det ställs därmed stora krav på 

forskarens reflektivitet i forskningsprocessen vad gäller tillvägagångssätt, metodval, sin 

förförståelse och sina värderingar samt hur forskaren influerar och influeras av 

deltagarna i studien (Polit & Beck, 2012). Genom att följa Sjöström et al. (2002) tabell 

av den beskrivna fenomenografiska analysmodellen, vilken tydligt beskriver alla steg i 

analysen, blir det möjligt för andra människor att förstå hur forskaren arbetat under 

analysen. För att ytterligare öka analysens trovärdighet användes 

medbedömarreliabilitet. Utomstående personer, väl förtrogna med traumateamets arbete 

och övningsverksamheten genom sina yrkesroller, har läst beskrivningskategorierna och 

gett sin tolkning av dem. En jämförelse av dessa tolkningar med materialet under 

respektive kategori visar på samstämmighet och trovärdigheten kan anses stärkt 

(Marton, 1986) . 

 

Fenomenografiska ansatsens mål är att samla in tillräckligt med material för att täcka in 

de variationer av uppfattningar som finns. Ramen för examenarbete på magisternivån  

begränsade antalet informanter till åtta stycken, för att hinna analysera och 

sammanställa materialet. Det strukturerade urvalet, där deltagarna representerar 

samtliga yrkeskategorier och kliniker involverade i traumateamsövningarna, får ändå 

ses ge spridning av erfarenheter av fenomenet som studerades. Antalet deltagare är färre 

än vad som rekommenderas i fenomenografiska studier  men resultatet visar på att 

upprepningar förekommer i materialet som därför bedöms närma sig mättnad vad gäller 

variationer i uppfattningar (Uljens, 1989). Studien kan därmed bedömas ge en god 

överblick av det beskrivna fenomenet.  

 

Överförbarhet är inte en prioriterad kvalitetsaspekt i studier inom fenomenografisk 

forskning (Marton, 1986). Det finns en möjlig överförbarhet i studien då materialet 

visar upp mönster av erfarenheter. Studiens relevans för andra liknande 

vårdverksamheter kan diskuteras eftersom samtliga intervjuerna har gjorts på ett och 

samma sjukhus, med en metod för teamträning, vilket kan ha gett ett ensidigt resultat. 

Målet med studien är att resultatet ska leda till en djupare förståelse för hur olika 

individer upplever vad i traumateamsövningarna som kommer patienten till del, och kan 

även delvis gälla i annan kontext. Resultatet i studien svarar dels på dess syftet och är 

samtidigt en grund för fortsatta studier. Forskaren anser att syftet i studien är uppnått.  



  
 

25 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tydligt att det deltagarna uppfattar som gynsamt i 

traumateamsövningarna för den primära handläggningen av traumapatienter kan 

sammanfattas av den övergripande huvudkategorin ”Förbättrat teamarbete”. Från USA 

(Eppich et al., 2008) och Canada (Doumouras, Keshet, Nathens, Ahmed & Hicks 2014) 

kommer rapporter om att de fel och misstag som begås i omhändertagnadet av 

traumapatienter är av icke-teknisk natur. Misstagen handlar om ineffektivt ledarskap, 

undermålig kommunikation, dålig situationsmedvetenhet och ineffektivt utnyttjande av 

resurser. Doumouras et. al (2014) och Roberts et.al (2014)  beskriver hur positiva 

förändringar i deltagarnas attityder och uppförande i teamet ägde rum efter teamträning. 

En öppenhet för allas bidragande ansvar och kompetens till teamarbetet ökade. En 

plattare hierarki uppstår när teamet tränar tillsammans och alla teammedlemmar tas till 

vara och lyssnas på (Baker, Gustafson & Beaubien, 2005). Resultatet i denna studie 

visar på att deltagarna upplever förbättrat teamarbete efter traumateamsövningarna. 

Flera teammedlemmar anser sig själva stärkta i att delta i hela processen kring patienten 

vilket tyder på en ökad situationsmedvetenhet. Den ökade kunskap deltagarna nått 

genom övningarna har gjort att de kan ta in helheten kring patienten. Den ökade 

material och rutinkunskapen från övningarna ska alltså inte heller förringas då det är 

den deltagarna anser gör det möjligt för dem att lyfta blicken från sitt ansvarsområde 

och se till helheten. 

 

Marsiello och Boliner (2013) anser att bristande bevis på hur teamträning i simulerad 

miljö överförs till verkligheten är en trolig orsak till att simulerad teamträning ännu inte 

etablerat sig som pedagogisk modell. Peckler, Prewett, Campbell och Brannick (2012) 

studerade 41 nyexaminerade läkare med ATLS-certifiering som genomgick endagars 

teamträningskurs avseende teamets arbete. Författarna anser att resultatet i studien 

visade på så positiva förändringara i teamets arbetssätt att de jämställde resultatet med 

att teamträning resulterar i förbättrad patientomhändertagande. Peckler et al´s (2012) 

resultat av förändringar i teamarbetet är inte framtaget i skarpt handläggande utan vid 

övningar efter utbildningen. Det är här i utvärderingen av övningarnas effekt i det 

skarpa omhändertagandet det är en lucka i forskningen som Marsiello och Bolinder 

(2013) har belyst. Studier av traumateamsarbetets eventuella förändringar i skarpa 

situationer efter teamträning saknas. Denna studie har ett resultat bestående av 

beskrivningar av vad deltagarna upplever gynsamt för det skarpa omhändertagandet och 
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är således en del på vägen mot att visa vilken påverkan på det skarpa teamet övningarna 

har.  

 

Min studies resultat visar att reflektionerna efter traumateamsövningarna har stor 

betydelse för ett förbättrat teamarbete. Det skapades såväl förståelse för varandras 

ansvarsområden som samsyn kring omhändertagandet vid dessa tillfällen. Wisborg et.al 

(2006) tillskriver reflektionerna i anslutning till teamträningen som en av de 

värdefullaste delarna i teamträningens lärande. Detta menar också Issenberg, McGaghie 

och Petrusa (2005) som i en systematisk review-artikel skriver att de gemensamma 

utvärderingarna efter teamträning gör det möjligt för deltagarna att lära av sina misstag 

och förstå hur de hade kunnat undvikas. Detta stärks av Dewey´s (1936) hypotes om att 

individen lär sig mer av sina misslyckanden än framgångar. En förutsättning för detta 

lärande är att misstagen synliggörs och inte döljs. Ett lärande och tillåtande klimat där 

deltagarna kan känna sig trygga med att delge sina misstag är utmaningen för 

övningsledningen. Pemberton et. al´s (2013) studie visar att öva tillsammans ger mer 

hållbar kunskap över tiden. Det skulle kunna betyda att när teamet tillsammans når nya 

erfarenheter är samtliga teammedlemmar involverade och hierarki och prestige på 

individuell nivå är underprioriterad.  

 

Kunskapsmässigt når teaumateamsövningarnas deltagare kanske inte hela vägen till 

Patricia Benners (1984) definition av expert. De förändringar i teamarbetet som 

definierats av deltagarna efter övningarnas införande visar på förändringar i främst två 

av tre aspekter Benner definierar: förändrad uppfattning av situationen från separata 

delar till en helhet och övergången från en fristående observatör till en deltagare i 

situationen. Deltagarna närmar sig expertens stadie. 

 

 

10 Slutsats 

Denna studies resultat är intressant då de områden som Eppich et.al (2008) och 

Doumouras et.al (2014) identifierar som svaga punkter i omhändertagandet av 

traumapatienten samtliga behandlas under de kategorier som framkommit i resultatet att 

deltagarna ser som gynsamma för den verkliga traumapatienten. Detta kan tyda på att 

sjukhuset övar på moment gynsamma för patientsäkerheten.  
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I studien framkommer dessutom att deltagarna gör erfarenheter vid 

traumateamsövningarna som de har nytta av även i andra sammanhang och får ses som 

en ytterligare aspekt på övningarnas effekter på kliniskt arbete som inte fanns med i 

studien från början. 

 

Det finns behov av vidare studier avseende de verkliga effekterna på klinskt arbete efter 

traumateamsövningar. Även jämförande studier på olika sjukhus behöver göras för att 

se om olika typer av teamövningar påverkar det klinisk arbetet på samma sätt. Sådana 

studier skulle kunna ligga till grund för en implementering av simulerad teamträning 

som pedagogisk modell i sjukvården. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Information till verksamhetschefer 

  

 

Till verksamhetschefer: anestesi-, kirurg-, ortoped- och akutkliniken 

Information om en studie av traumateamsövningar vid CLV. 

Vi har sedan februari 2012 genomfört regelbundna traumateamsövningar i Landstinget 

Kronoberg (LtK) och det är nu dags att utvärdera dessa. I min magisterstudie kommer jag att 

studera vad i dessa övningar traumateamets medlemmar upplever som gynnsamma för patienten 

i det verkliga omhändertagandet av traumapatienten. Att studera vad och hur övningsdeltagare 

tar med sig kunskap från övningarna till verkligheten på akutrummet är grunden till att kunna 

utveckla övningarna för framtiden. 

 

Studien kommer genomföras som en intervjustudie där tio personer strategiskt valts ut till 

intervju för att få erfarenheter från samtliga yrkeskategorier i traumateamet. Intervjuerna sker 

individuellt och beräknas ta ca 45 min.  

  

Den personal som ska delta i studien informeras om att deltagande är frivilligt och att 

svaren behandlas konfidentiellt. De ska också skriva på ett informerat samtycke innan 

intervjuns genomförande. 

 

Du får detta brev för att jag vill tillfråga dig om tillstånd att intervjua några av anställda 

i din verksamhet. Trots att jag ber om lite av Din personals tid hoppas jag att Du godkänner att 

de deltar i denna studie. De kunskaper och erfarenheter deltagarna delger kommer att ligga till 

grund för utvecklandet av traumteamsövningarna i Region Kronoberg och på så sätt förbättra 

omhändertagandet och öka patientsäkerheten kring traumapatienten. 

 

Har Du några frågor? Kontakta någon av nedanstående: 

Marie Söderberg    Kristiina Heikkilä 

Magisterstudent   Handledare   

marie.soderberg@kronoberg.se  kristiina.heikkila@lnu.se  

Tel: 070-3017135     

 

Genom att underteckna denna information ger Du tillåtelse till att studien genomförs inom din 

verksamhet. 

 

__________________       _______________________________________________ 

Ort och datum                    Underskrift 

mailto:marie.soderberg@kronoberg.se
mailto:kristiina.heikkila@lnu.se


  
 

II 

Bilaga B Förfrågan om deltagande i studien 

  

 

Förfrågan om deltagande i studie av traumateamsövningar vid CLV. 

Vi har sedan februari 2012 genomfört regelbundna traumateamsövningar i Landstinget 

Kronoberg (LtK) och det är nu tid för att utvärdera dessa. I min magisterstudie kommer jag att 

studera vad i dessa övningar traumateamets medlemmar upplever som gynnsamma för patienten 

i det verkliga omhändertagandet av traumapatienten. Att studera vad och hur övningsdeltagare 

tar med sig kunskap från övningarna till verkligheten på akutrummet är grunden till att kunna 

utveckla övningarna för framtiden och därmed förbättra omhändertagandet av traumapatienten. 

 

Studien kommer genomföras som en intervjustudie där Du och nio andra personer strategiskt 

valts ut till intervju för att få erfarenheter från samtliga yrkeskategorier i traumateamet. 

Intervjuerna sker individuellt och beräknas ta ca 45 min. Du kommer bli kontaktad av mig för 

överenskommelse om tid och plats som passar Dig. 

  

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att motivera 

varför.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in för 

nedskrivning och Dina personliga uppgifter anonymiseras så att ingen kan veta vad just 

du har sagt. Textmaterialet kommer att bearbetas enligt fenomenografisk metod och 

presenteras i text och tabellform. När studien är avslutad kommer Du att få ta del av den färdiga 

rapporten. 

 

Trots att jag ber om lite av Din tid hoppas jag Du finner det intressant och givande att delta i 

denna studie. De kunskaper och erfarenheter Du delger kommer ligga till grund för utvecklandet 

av traumteamsövningarna i LtK och på så sätt förbättra omhändertagandet av traumapatienten. 

 

Jag kommer att kontakta dig de närmsta dagarna för att fråga om Du ställer upp för intervjun. 

Om Du har frågor om studien redan nu, kontakta mig eller min handledare enligt nedan. 

 

Marie Söderberg    Kristiina Heikkilä 

Magisterstudent   Handledare   

marie.soderberg@kronoberg.se  kristiina.heikkila@lnu.se  

Tel: 070-3017135     

mailto:marie.soderberg@kronoberg.se
mailto:kristiina.heikkila@lnu.se


  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide 
 

Öppnande fråga:  

Vad i traumaövningarna anser du kommer patienten till del genom ett förbättrat initialt 

omhändertagande?  

Berörelsepunkter: 

-medicinsk kunskap 

-teamarbete: ledarskap, följsamhet, kommunikation 

-miljö: rum, matertial, resurser 

 

 

Följdfrågor : 

Kan du minnas något konkret fall där du använde dig av kunskap/erfarenhet från 

övning? 

             Berörelsepunkter: 

 -medicinsk kunskap 

 -teamarbete, ledarskap, följsamhet, kommunikation 

 -miljö: rum, material, resurser
 

 

 

Hur tar du med dig kunskapen till patienten? 

              Berörelsepunkter: 

 -direkt kunskap i övningen 

 -reflektion med andra efter övningen 

 -egen reflektion efter övning 

 -aktivt kunskapssökande efter övningstillfället 

 

 

Avslutande sammanfattning: 

Har jag förstått dig rätt när du menar……..? 

 

 

 

 


