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Abstract 
 
Introduction: Traumacare is associated with stress and the professionals are working 
under a lot of time pressure, which may lead to information vanishing between the 
different professions. Insufficient and inadequate communication imposes a risk for 
patient safety because a well-functioning teamwork with good communication is a key 
aspect to optimize traumacare. Previous studies whitin this area have focused on the 
overall teamwork and research regarding the participants' individual experiences 
throughout trauma exercises are inadequate. 
Purpose: The purpose of this study is to to illustrate how participants perceive the 
communication during a traumacare exercise.  
Methods: A qualitative study with an inductive approach based on ten interviews with 
one open question. Strategic selection was used. The interview material was analyzed 
with a latent content analysis of Granheim and Lundman (2004). 
Results: The results showed that the experience of communication can be seen from an 
overall theme, the chain is not stronger than the weakest link. This is categorized into 
three different categories; cooperation, clarity and transfer of information with eight 
different subcategories. 
Conclusion: The result shows that it exist a need to enlighten all elements included in a  
trauma care. All elements are interdependent, which further enhance the importance to 
highlight all elements included in a trauma care in order to reach the best possible 
outcome. Strengths and weaknesses of the team should be reviewed on both an 
individual- and team perspective in order to enable safe care for all patients.  
Communication is crucial and a viewed as a factor of the utmost importance for a 
successful system.  
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Abstract 
 
Introduktion: Traumaomhändertagande är förenat med stress och vårdpersonal jobbar 
under tidspress vilket kan leda till att information mellan professionerna går förlorad. 
Bristande och otillräcklig kommunikation i samband med överrapportering utgör en risk 
för patientsäkerheten. Ett välfungerande teamarbete med en god kommunikation är en 
viktig aspekt för att optimera ett traumaomhändertagande. Forskning inom detta område 
har tidigare inriktat sig på teamarbetet i stort och forskning gällande traumadeltagares 
individuella upplevelser i samband med traumaövning är bristande.  
Syfte: Att belysa hur traumadeltagares upplever kommunikationen i samband med 
traumaövning. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med ett induktivt synsätt som baseras på tio 
ostruktrurerade intervjuer med en öppen fråga. Strategiskt urval användes. 
Intervjumaterialet analyserades med en latent innehållsanalys av Graneheim och 
Lundman (2004). 
Resultat: Resultatet visade att upplevelsen av kommunikation kan ses ur ett 
övergripande tema, kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Detta kategoriseras in i 
tre olika kategorier; samarbete, tydlighet och informationsöverföring med åtta olika 
underkategorier.  
Slutsats: Resultatet visar att det finns ett stort behov av att belysa alla delar som ingår i 
ett traumaomhändertagande. Delarna är beroende av varandra vilket belyser vikten av 
att se till alla delarna för att uppnå ett så bra traumaomhändertagande som möjligt. 
Teamets styrkor och svagheter bör beaktas där teamarbetet ses ur såväl ett individ som 
grupperspektiv för att kunna möjliggöra en patientsäker vård. Kommunikationen är 
genomsyrande och en nyckellänk för att få systemet att fungera. 
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1. Inledning 
 

När otillräcklig kommunikation förekommer finns risk för missförstånd, vilket är en av 
de vanligaste orsakerna till att vårdskador uppstår inom vården. Återfinns 
kommunikationsbrister mellan 1professioner hotas patientsäkerheten och patientens 
process genom vårdkedjan fördröjs (Socialstyrelsen, u.å.-a; Socialstyrelsen, u.å-c). 
Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2015) har utveckalt en förbestämd 
rapporteringsmall, SBAR (se bilaga 1), som är en potentiell modell för att förebygga 
kommunikationsbrister. Författarna arbetar dagligen inom ambulanssjukvården där 
lokala traumaövningar arrangeras flertalet gånger varje år med mål att förbättra 
teamarbetet, kunskapen och överlämningen i vårdkedjan (Bilaga 2). När vi medverkat 
vid traumaövningar, som personal och figurant, har brister i kommunikationen mellan 
traumadeltagarna identifierats. Bristande kommunikation utgör ett stort riskområde i 
vården och författarna vill genom denna studie belysa hur kommunikationen upplevs av 
olika 2traumadeltagare i samband med traumaövning. 

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Definition  
2.1.1 Definition av trauma 
Trauma definieras enligt Krantz (u.å.) som ”skada eller sår som uppkommer genom 
yttre våld”. Enligt Lennqvist (2007) dör cirka 4500 personer varje år av skadorna till 
följd av traumat de utsatts för. Trauma anges även vara den vanligaste dödsorsaken hos 
personer under 45 år. Trauma beskrivs som ett tillstånd där patienten kan utsätts för ett 
potentiellt livshot (ibid.). 
 

Akutsjukhus i Sverige har en eller två olika nivåer av traumalarm med förbestämda 
kriterier. Dessa aktiveras när en traumapatient väntas till sjukhuset. Rött larm eller stort 
traumalarm är den högsta nivån och innebär att det föreligger ett livshot på patientens 
neurologiska, cirkulatoriska eller respiratoriska parametrar. Vid ett stort traumalarm 
tillkallas därav automatiskt olika professioner till akutrummet för att uppnå ett optimalt 
omhändertagande av patienten. I teamet ingår professioner från kirurgi-, anestesi-, 
ortopedi-, akut-, och ambulansverksamheten. Professionerna utgörs av läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor (Lennqvist, 2007). 

                                                
1 Professioner definieras i denna studie som personer som arbetar inom vården. I studien 
syftar det till läkare, sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor och undersköterskor. 
2 Traumadeltagare definieras i denna studie som de personer från olika professioner som 
deltar i en traumaövning. 
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2.2 Teamträning och utbildning 
2.2.1Ansvars- och rollfördelning i teamarbetet mellan professionerna 
Teamarbete har blivit en allt vanligare arbetsform inom hälso- och sjukvården. Sedan 
mitten av 1900-talet har teamarbetets synergieffekter identifierats. Teamarbete anses 
vara en viktig del i vården så att varje unik individs behov kan tillgodoses. För att kunna 
optimera ett teamarbete och upprätthålla en god vård krävs att varje profession tar 
hänsyn till andra professioners område. Fokus i teamarbetet bör vara att hjälpa och 
stödja patienten och samla de olika professionerna som krävs för att inneha den 
kompetens som behövs för att klara uppdraget på bästa sätt (Berlin, 2013). I ett 
teamarbete krävs flexibilitet i arbetsfördelningen för att betrakta verksamheten ur ett 
bredare perspektiv (ibid.). I ett välfungerande team finns det såväl en utmaning som en 
potential. Potential och utmaning handlar om att identifiera varje individs roll, teamets 
rollfördelning, gränserna mellan det formella och informella samt fördelning mellan 
ansvar och ledarskap vid kollektiva beslut. Det finns en generell brist på kunskap och 
förståelse mellan professionerna vilket kan resultera i bristfälligt teamarbete och 
förmåga att samarbete kring patienten (Berlin, 2013; Widgren, Nilsson & Örtenwall, 
2009). 

 
2.2.2 Betydelsen av teamträning och utbildning 
Det är olika personaluppsättningar vid varje traumafall vilket gör att det finns en 
svårighet att bygga ett rutinerat traumateam med hög kompetens och god 
samarbetsförmåga (Regionalt Medicinskt Råd Trauma [RMR-Trauma], 2011). För att 
optimera omhändertagandet av en traumapatient krävs det att teamet är samtränat och 
organiserat då en traumapatient omhändertas genom akut handläggning under tidspress 
där kontroller och beslut skall utföras med precision (Bolander, 2009; Widgren et al., 
2009).  I litteraturen beskrivs hur ett av 13 dödsfall hade kunnat förebyggas om övning 
och rutiner fått större utrymme i traumasjukvården (Chua, D'Amours, Sugrue, Caldwell 
& Brown, 2009). För att tillgodose traumasjukvårdens behov har konceptet PHTLS 
(prehospital trauma life support) utvecklats inom ambulanssjukvården. Den hospitala 
sjukvården har en motsvarande utbildning, ATLS (advanced trauma life support). 
Skillnaden mellan kurserna är att PHTLS är specifikt inriktad på prehospitalt 
omhändertagande medan ATLS har en hospital inriktning (Salomone et al., 2015). 
PHTLS och ATLS har som gemensamt mål att uppnå ett strukturerat omhändertagande 
enligt ABCDE-flödet3 av patienten för att identifiera livshot.  
 
2.3 Kommunikation 
Kommunikation kan definieras som att skapa en mening genom att utbyta tecken. 
Gemensamt för kommunikation är utbytet mellan information och mening som sker 
mellan individer, i gruppen eller genom tekniska hjälpmedel. Detta kan överföras till 
                                                
3 ABCDE-flödet 

o A beskriver patientens luftvägsstatus. 
o B beskriver patientens andningsstatus. 
o C beskriver patientens cirkulationsstatus  
o D beskriver patientens medvetandegrad 
o E innebär att patienten slutligen exponeras för att upptäcka skador.  
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Sändare 

vårdkontexten i form av verbal kommunikation och journaldokumentation. Brister 
kommunikationen finns risk för att patientens vård fördröjs, uteblir eller blir felaktig 
(Magnusson & Strid, 2014; Socialstyrelsen, u.å-d). Kommunikation är en process som 
alltid är i rörelse och en förutsättning för att skapa en förståelse mellan två eller flera 
individer (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Genom 
kommunikation ges utrymme till att ta del av en annan individs livsvärld och därigenom 
få kunskap om dess unika erfarenheter som denne besitter och hur dess värld tolkas 
(Dahlberg et al., 2003; Magnusson & Strid, 2014). Inom kommunikationen finns risken 
att det som förmedlas genom kroppslig och verbal kommunikation mottas annorlunda 
hos mottagaren. Det är inte sändaren som skall tolka informationen utan det är upp till 
mottagaren. Det är mottagaren som besitter makten att tolka tanken eller känslan som 
sändaren förmedlar. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till gällande 
kommunikationen som annars kan bidra till misstolkningar och tvetydighet eftersom att 
information inte blir till kunskap förrän mottagaren förstått den (Magnusson & Strid, 
2014; Öqvist, 2008). Den linjära modellen ses som en grund i kommunikationen, något 
som illustreras i nedanstående figur:  
 
 
 
 
  
 Figur 1. Den linjära modellen (Magnusson & Strid, 2014, s.19)  
 
Innebörden i den linjära modellen är alltså att någon sänder ett budskap som någon 
annan tar emot. Det är inte automatisk så att man vet vilken effekt budskapet får bara 
för att sändaren känner till det. Det är viktigt att beakta de icke verbala signalerna som 
paralellt överförs med de verbala relaterat till mottagarens olika tolkningar och 
störningsmoment vid mottagandet (Magnusson & Strid, 2014). 
 
2.3.1 Kommunikationsansvar 

Att bedriva en patientsäker vård är en av de viktigaste aspekterna vid patientarbete. 
Bristen på kommunikation mellan professioner och instanser ökar risken för vårdskador 
och hotar patientsäkerheten (World Health Organization [WHO], 2009). Bristande 
kommunikation är även en bidragande faktor till att fel åtgärder och beslut fattas. 
Genom en kort, koncis och innehållsrik kommunikation anses kommunikationen vara 
av god och säker kvalitet (Jirwe, Momeni & Emami, 2009).  
Genom att besitta tillräckliga kunskaper för att möjliggöra en god kommunikation kan 
kravet på hälso- och sjukvårdspersonal tillgodoses (Socialstyrelsen, u.å.-a). Läkare, 
sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor och undersköterskor skall arbeta efter 
patientsäkerhetslagen (Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659, 4 §). 
Patientsäkerhetslagen innebär att det finns en skyldighet att bedriva en patientsäker vård 
där kommunikationen är en viktig del (ibid.).  
 
Ambulanssjuksköterskans kompetens beskrivs bland annat i den kompetensbeskrivning 
för sjuksköterskan som visar på de olika kompetenser en sjuksköterska skall besitta 
utifrån områdena medicinsk vetenskap och omvårdnad som utgivits av Socialstyrelsen.  
Det framgår att sjuksköterskan ska delta och leda ett teamarbete runt patienten samt 
inneha kompetens inom bemötande och information. Det innebär att 
ambulanssjuksköterskan skall kommunicera med andra aktörer på ett empatiskt, lyhört 
och respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Utöver det beskriver kompetensbeskrivning 

Budskap Mottagare 
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för ambulanssjuksköterskor att ambulanssjuksköterskan har en skyldighet att 
dokumentera, utvärdera och överrapportera varje uppdrag på ett patientsäkert sätt samt 
samverka och kommunicera med andra vårdgivare så att en god och säker vård uppnås 
(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS], 2012). 
 

2.4 Systematisk överrapportering 
2.4.1 SBAR vid överrapportering 

Ett flertal kvalitetsarbete har genomförts i syfte att förbättra kommunikationen. SKL 
(2015) har utvecklat SBAR (se bilaga 1) som rapporteringsmall för att förbättra 
kommunikationen, SBAR bygger på ett förbestämt rapporteringssystem. Risken för 
feltolkningar och utrymmet för egna värderingar minimeras och möjligheten till säker 
vård förbättras genom en systematisk överrapportering. En förbesämd 
rapporteringsmodell är även att föredra då viktig information skall förmedlas för att 
minska risken att information går förlorad (Fossum, 2013; SKL, 2015; Öhrn, 2009). Det 
har även visat sig att SBAR-ledd rapportering effektiviseras och samordnas 
patientarbetet bättre där tvärprofessionalism återfinns (Clark, Squire, Heyme, Mickle & 
Petrie, 2009;  Donahue, Miller, Smith, Dykes & Fitzpatrick, 2011; Rentz, Boltz, 
Wagner, Capezuti & Lawrence, 2013).  

Vid trauma överlämnas ansvaret för alla delar av patientens vård och behandling mellan 
olika vårdgivare. Överlämning definieras som de situationer då det professionella 
ansvaret överförs till annan vårdgivare (Siemsen, 2012). Vid överlämnandet är det 
viktigt att all information förmedlas. Genom en bra utbildning och erfarenhet har det 
visat sig att rapportens kvalité förbättras (Bost, Crilly, Wallis, Pattersson & Chaboyer, 
2010). Brister i kommunikationen har påvisats vara en vanlig orsak till vårdskador av 
medicinsk karaktär och en vanlig orsak till att vårdavvikelser inträffar  (Bost et al., 
2010; Sharp, 2012). Att överföra informationen korrekt i alla led skapar förutsättningar 
för en god och säker vård (Donahue et al., 2011; Sharp, 2012; SKL, 2015). 
 

2.4.2 Ett gemensamt språk vid överrapportering 
För att uppnå en god kommunikation krävs det en säker informationsöverföring där 
innehållet i rapporteringen framförs på ett sådant sätt så att alla förstår (Bruce & 
Suserud, 2005). Kommunikationsproblem mellan akutmottagningen och 
ambulanspersonalen har visat sig bero på oförståelse och avsaknad av ett gemensamt 
språk vilket leder till att patienten får felaktig och fördröjd behandling. Information som 
inte ses relevant av mottagaren identifieras också som en kommunikationsrisk där 
patientsäkerheten hotas (Owen, Hemmings & Brown, 2009; Talbot & Bleetman, 2007). 
Det uppstår ofta en frustration vid rapporteringen mellan de olika professionerna, 
anledningen till det anses vara bristen på uppmärksamhet och brist på kunskap om den 
andra professionens arbetssätt. Det finns ingen tydlig avgränsning mellan 
ansvarsfördelningen för patienten eller när det offentliga övertagandet till 
akutmottagningen sker. Det framkommer även en saknad av bekräftelse på att 
personerna lyssnat, förstått och tagit in den information som rapporterats (Owen et al., 
2009). Enligt Carter, Davis, Evans och Cone (2009) överförs enbart 72,9 % av 
ambulanspersonalens information till patientens journal.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet, med en 
system- och livsvärldsteoretisk grund. Genom vårdvetenskapen föds nödvändig kunskap 
som syftar till att förbättra patientarbetet med mål att stödja och stärka patientens 
hälsoprocess. Vårdvetenskapen har en professionslös grund som kan utövas av samtliga 
professioner inom vården där patienten utgör referensramen för vårdandet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Vården av patienten kan genom en god kommunikation och ett gott 
teamarbete förbättras på grund av att patientens flöde genom vårdkedjan effektiviseras 
(ibid.). 
Livsvärldsteorin appliceras på studien med mål att förstå och utveckla ny kunskap 
baserat på dess olika professioners upplevelse av fenomenet kommunikation vid 
traumaövning. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström  (2008) beskriver att det 
övergripande målet för livsvärldsforskning är att belysa och beskriva den levda världen 
på ett sätt som vidgar förståelsen om människan och dess erfarenheter. Studiens syfte 
baseras på traumadeltagares egna upplevelser av fenomenet kommunikation och genom 
livsvärld- och systemteorin kan varje unika individs livsvärld komma till uttryck för att 
kunna ge möjlighet att besvara syftet. Varje människas livsvärld grundar sig i de 
erfarenheter en människa besitter samt dess unika tolkning om hur världen förstås 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Kommunikation är ett av de viktigaste verktygen 
professionerna besitter för att främja ett gott omhändertagande.  

 
I denna studie redovisas flertalet professioners upplevelse av fenomenet kommunikation 
vid en traumaövning. Sjukvårdens olika professioner kretsar kring patienten med mål att 
sammanfogas i en helhet i omhändertagandet av patienten. En traumaövning bör av den 
anledningen även belysas ur ett systemteoretiskt perspektiv då alla personer i 
omhändertagandet av patienten sammanlänkas och dess påverkan på varandra. Genom 
att belysa kommunikationen som fenomen på en individ- och gruppnivå med variation i 
professionerna kan delarna i ett systemet identifieras. Delarna kan sedan ses ur ett 
helhetsperspektiv för att belysa systemet i sin helhet. System som skapas av människan 
där beslut fattas och normer tolkas är viktiga att förstå. Genom att se systemen ur olika 
nivåer ges utrymme att belysa teamarbetets uppbyggnad och hierkiska ordning. Den 
hierkiska ordningen skall beakas för att rätt ledarskap och ansvarsfördelning ska 
möjliggöras. De övre nivåerna är alltid överordnat de lägre och kalibrerar in de lägre 
nivåerna för att sammanhålla systemet (Öquist, 2008, Berlin, 2013). 
  
För att varje traumadeltagare i systemet med dess olika specialiteter skall kunna 
optimera sin kunskapsbas måste ett gott samarbete med välfungerande kommunikation 
genomsyra traumaomhändertagandet. Genom att sträva mot samma mål där kunskaper 
sammanfogas kan patienten omhändertas på bästa sätt (Öquist, 2008). Med detta 
resonemang anses därav livsvärldsteorin och systemteorin vara relevanta teorier för 
studien för att belysa kommunikationen som ett fenomen baserat på flertalet 
traumadeltagares upplevelser av kommunikation vid traumaövning.   
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4. Problemformulering 
 
Kommunikation är ett verktyg som genomsyrar sjukvården. För att bedriva en 
patientsäker vård krävs en god kommunikation. Vid traumaövningar arbetar flertalet 
professioner parallellt med patienten. Trauma är förenat med stress och vårdpersonal 
jobbar under tidspress vilket kan leda till att information mellan professionerna går 
förlorad. Det är viktigt att teamarbetet kring patienten kontinuerligt fortlöper utan 
avbrott eller missförstånd. Ett gott teamarbete kan bidra till synergieffekter där 
information sprids, arbetsuppgifter samordnas och förutsättningar för ett transparent 
arbetssätt skapas. Ett transparant arbetssätt karaktäriseras av att skapa förutsättningar för 
ett löpande utbyte och insyn mellan deltagarna där information och kunskap förmedlas. 
För att uppnå dessa effekter måste en god kommunikation finnas. Ett välfungerande 
teamarbete kräver övning, om rutiner och övning får större utrymme i traumavården kan 
ett av 13 dödsfall förebyggas (Chau et al, 2009). För att förbättra 
traumaomhändertagandet krävs därför kunskap om enskilda traumadeltagares 
upplevelser av fenomenet kommunikation i samband med omhändertagandet sett ur ett 
helhetsperspektiv.  

 

5. Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa hur kommunikationen upplevs av olika 
traumadeltagare i samband med traumaövning.  

 

6. Metod 
 
6.1 Design  
Genom den kvalitativa metoden beskrivs, förklaras och förstås ett fenomen utan att ett 
resultat generaliseras (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). Målet med 
kvalitativ forskning är att få en djupare förståelse av ett fenomen och belysa hur 
individen upplever det i sitt sammanhang. (Polit & Beck, 2012; Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016). Författarnas önskan var att belysa individen i sitt 
sammanhang för att analysera fenomenet kommunikation. Ett induktivt synsätt har 
färgat studien vilket också genomsyrar den kvalitativa metoden med fokus att skapa en 
helhetsförståelse för att få kunskap om hur ett fenomen är beskaffat (Olsson & 
Sörensen, 2011).  

 

6.2 Urval 
Studiens traumadeltagare utgörs av olika professioner som arbetar på ett lokalt sjukhus 
där prehospitala traumaövningarna genomförs. Samtliga traumadeltagare skulle upplevt 
fenomenet som valts att studera för att kunna formulera en erfarenhet av det  (Polit & 
Beck, 2012). För att generera en god variation, bredd och djup i materialet valdes att 
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inkludera flertalet professioners upplevelser av fenomenet. För att rekrytera 
traumadeltagare till studien valdes ett strategiskt urval. Ett strategiskt urvals mål är att 
rekrytera deltagare som har rika beskrivningar som kan tillföra mycket till studiens syfte 
och uppnå en variation i materialet (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). 
Ett strategiskt urval är även karaktäriserat av personer som motsvarar de förbestämda 
inklutionskriterierna och är enklast att nå vid det aktuella tillfället (Thomson, 2010). 
Inklutionskriterier för studien var personer som aktivt deltagit under en eller flera 
prehospitala traumaövningar på lokalt sjukhus för att svara an mot syftet. 
 

Inledningsvis presenterade författarna den tilltänkta studien för verksamhetschefen som 
gav godkännande att genomföra studien (se bilaga 3). Därefter frågade författarna 
muntligt personer på akut- och ambulansverksamheten om de deltagit vid någon 
prehospital traumaövning. Totalt tillfrågades 14 personer. Utav dessa hade tio personer 
deltagit vid en traumaövning. De personer som deltagit vid en traumaövning gavs 
skriftlig och muntlig information. Utav de tio som motsvarade inklutionskriterierna 
valde samtliga att delta i studien. Resultatet baseras på tio intervjuade personer som 
deltagit i en traumaövning med en ålderspridning mellan 28-38 år. Det fanns en 
spridning mellan undersköterska, sjuksköterska, läkare och ambulanssjuksköterska 
enligt följande: en undersköterska, fyra sjuksköterskor, tre ambulanssjuksköterskor och 
två läkare Sex av traumadeltagarna var kvinnor och fyra var män. De intervjuade hade 
en erfarenhet mellan två till 13 år inom aktuell profession och hade varit med på en till 
tre traumaövningar. Datamaterialet samlades in under januari och februari 2016. 

 
6.3 Datainsamling 
Genom ostrukturerade intervjuer med en öppningsfråga samlades material till studien in 
(se bilaga 4). Danielsson (2012) beskriver hur en ostrukturerad intervju ger deltagarna 
utrymme att berätta om deras upplevelser av ett specifikt fenomen. Följd- och 
stödfrågor formulerades under intervjuns genomförande för att förtydliga de svar 
traumadeltagarna gav och där det var intressant att veta mer (Polit & Beck, 2012; 
Danielsson, 2012). För att få en djupare förståelse och för att förenkla tolkningen av det 
som framkom under intervjuerna uppmanades traumadeltagarna att ge konkreta 
exempel på de beskrivna upplevelserna av fenomenet kommunikation i samband med 
traumaövning (Danielsson, 2012).  
På grund av oerfarenhet av att intervjua gjordes valet att genomföra de första fem 
intervjuerna med båda författarna närvarande, dock delades rollerna upp så att en av 
författarna var aktiv under intervjun och den andra författaren intog en mer passiv roll. 
Vidare informerades traumadeltagarna om att intervjun skulle spelas in för att sedan 
transkriberas. Inledningsvis i intervjun betonades att det var traumadeltagarens 
upplevelse av beskrivet fenomen som efterfrågades. Intervjuerna transkriberades sedan 
ordagrant i direkt anslutning till intervjun av den författare som haft den aktiva rollen 
under intervjun. Intervjuerna avidentifierades och textdokumentet kodades utifrån den 
ordning intervjuerna genomförts med ett nummer från ett till tio. Efter det 
kontrollerades det samtliga transkriberade materialet gentemot ljudinspelningen av båda 
författarna för att säkerställ att alla data kommit med.  
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6.4 Analys 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och induktiv ansats 
(Graneheim & Lundman, 2004).  En induktiv ansats innebär att förutsättningslöst 
analysera texter som baseras på människors beskrivning av sin upplevelse om ett 
fenomen. Induktiv kvalitativ innehållsanalys är en metod där frånvaro av 
bakomliggande teori finns och analysen sker istället förutsättningslöst av 
intervjutexterna som baserades på traumadeltagarnas upplevelser av kommunikation 
och där fokus låg på att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader 
i materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Initialt läste båda författarna 
igenom materialet för att få en helhetskänsla och diskuterade hur kommunikationen 
upplevdes i samband med en traumaövning av de intervjuade. Analysen fortskred sedan 
i flera steg. Meningsbärande enheter som svarade an mot syftet togs ut av varje 
författarna vilket innebär att meningar och ord med liknande innebörd tas ut för att 
tydliggöra likheter och skillnader i materialet. Författarnas meningsenheter jämfördes 
sedan. Efterföljande kondensering av meningsenheterna gjordes med mål att få 
materialet mer lätthanterligt och överskådligt utan att det centrala innehållet försvann. 
Meningsenheterna som bäst svarade an på studiens syfte valdes ut och diskuterades 
sedan mellan författarna. Analysprocessen fortskred sedan i en linjär process. Materialet 
som kondenserats abstraherades till koder för att kortfattat beskriva innehållet i 
meningsenheterna. De abstraherade kodernas giltighet kontrollerades sedan flertalet 
gånger mot meningsenheterna och dess kondensering. Koderna delades in i 19 olika 
underkategorier, efter jämförelse av de olika kategoriernas innehåll sammanfogades 
kategorierna efter likheter och skillnader till åtta underkategorier. Författarna vandrade 
gemensamt mellan delarna och helheten i materialet. Analysarbetet genomsyrades av 
diskussion och reflektion mellan författarna. För att förtydliga vissa aspekter fördes en 
diskussion även med handledaren. De åtta olika underkategorierna kunde sammanfogas 
i tre huvudkategorier vilket beskrivs som den manifesta analysen. Efter fortsatt 
reflektion och diskussion om det underliggande budskapet i innehållet formulerades ett 
gemensamt tema för kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Ett tema beskrivs 
enligt Polit och Beck (2012) som ”den röda tråden” av mening som återkommer i 
kategori efter kategori. Att utforma ett tema beskrivs som analysens latenta del 
(Graneheim & Lundman, 2004). Analysförförandet visas i tabell 1. Tema, kategori och 
underkategori är presenterade i figur 2. 

 
Tabell 1: Exempel på analysförfarande  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det är svårt att säga, i 
efterhand får man fylla i 
journalen men visst 
missas det saker som 
kanske ska stå där. Som 
man inte riktigt får med, 
saker som har gjort eller 
vissa fynd som man gjort 
som man glömmer att 
dokumentera. Journalen är 

Information missas 
och dokumenteras i 
efterhand på grund 
av tidsbrist och 
stress. 

Efterdokumentation 
p.g.a. stress och 
tidsbrist 

Dokumentation  
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väldigt omfattande och de 
kan också ha en inverkan. 
(9) 

 
 
Informations-
överföring 

 

Ofta får man ju en bra 
rapport vid 
överlämnander och ibland 
får man ju till och med 
bilder på själva olyckan. 
Då får man ju själv en 
uppfattning om hur 
mycket våld som det varit 
inblandat och så har man 
ju chans att fråga också X. 
(5) 

Oftast bra 
överrapporteringen 
som påverkas 
positivt av bilder 
från olyckan. 

Överrapporteringen 
påverkas positivt av 
bilder. 

Rapportering 

 

6.5 Förförståelse 
Varje författare besatt kunskap som präglades av tidigare erfarenheter och händelser 
från det levda livet. Då förförståelsen grundade sig i livsvärlden som är subjektiv och 
unik gällde det att vidta en öppen och följsam hållning gentemot fenomenet. 
Förförståelse förekom hos författarna vilket krävs för att förstå världen, den får dock 
inte utgöra ett hinder för att ta in nya intryck (jfr Dahlberg, 2014; Rosberg, 2012). 
Genom att tydliggöra förförståelsen inom kvalitativ forskning elimineras risken att 
materialet och analysprocessen färgas av författarnas förförståelse (Thomsson, 2010). 
Människans tolkningar påverkas oftast omedvetet och det gäller att besitta en öppenhet 
för att upptäcka ny kunskap och för att få en djupare förståelse av ett fenomen 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Livsvärldsteorin genomsyrade denna studie, 
därav krävdes egenreflektion över författarnas eget jag och den individuella livsvärlden 
för att inte bestämma den information som framkom genom en oreflekterad hållning (jfr 
Dahlberg, 2014; Rosberg, 2012). Sedan tidigare hade författarna kunskaper och åsikter 
om hur kommunikationen i samband med traumaövning uppfattades relaterat till sin 
egen profession. Författarna hade dock kunskapsluckor om en samlad helhet kring 
fenomenet kommunikation i samband med en traumaövning. Genom att vidta en 
följsam och öppen hållning under intervjuerna och analysprocessen samt att analysen 
skett med viss hjälp och diskussion med handledaren har förförståelsen beaktats 
(Dahlberg et al., 2003).  

 
6.6 Etiska överväganden 
 
Helsingforsdeklarationens (2013) bygger på fyra forskningsetiska principer; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Samtliga forskningsetiska aspekter har tagits i beaktande under studiens gång. 
Information lämnades skriftligt och muntligt till traumadeltagarna om studiens syfte, 
tillvägagångssätt samt hur resultatet skulle publiceras (se bilaga 5). Studiens presumtiva 
forskningspersoner fick därför lämna skriftligt samtycke om deltagande i studien innan 
intervjuerna påbörjades (se bilaga 6). Samtyckeskravet beaktades även genom att tydligt 
delge informanterna om att medverkan i studien var frivilligt och kunde avbrytas 
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närsom utan att ange orsak. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att delge 
informanterna information om att materialet inte delas med obehöriga. Materialet 
avidentifierades så att det inte skulle kunna spåras till enskild individ. Datamaterialet 
förvarades inlåst under studiens gång och material som identifierade informanterna 
förstördes så fort som möjligt efter analysprocessen.  
 
Total anonymitet är svårt att tillämpa i kvalitativa studier då författaren och deltagare 
ofta får en relation där känslig information kan framkomma (Polit & Beck, 2012). 
Genom en kombination av avidentifiering och tystnadsplikt möjliggjordes sekretess 
gentemot informanterna. Störst vikt bör ligga på en tydlighet gentemot informanterna då 
det förekommer skillnader mellan anonymitet och konfidentialitet och det är viktigt att 
författaren inte lovar mer än vad som är möjligt att hålla (Vetenskapsrådet, 2003).   
 
När forskning sker på avancerad nivå inom en högskoleutbildning med människor som 
forskningsperosner behöver inte en etisk granskning ske (Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor, SFS 2003:460, 1§). Innan studien påbörjades gjords en 
etisk egengranskning där det framkom att rådgivning av en etisk kommité inte var 
aktuell (se bilaga 7). 
 

7. Resultat 
 

Av innehållsanalysen kan resultatet beskrivas utifrån tre huvudkategorier: samarbete, 
tydlighet och överföring. Varje kategori består av två till tre underkategorier 
Underkategorierna sammanfogas i olika huvudkategorier där det underliggande 
budskapet ses. De olika huvudkategorierna svarar an mot underkategorierna och kan 
sammanfogas i ett gemensamt tema. Resultatet baseras på en latent analys med temat 
som en systemteoretiskt utgångspunkt. Temat genomsyrar studiens huvud- och 
underkategoriers budskap och genom analysprocessen tydliggjordes varje kategories 
betydelse som en viktig länk för att få systemet att fungera. Temat är beroende av 
huvudkategorierna som i sin tur kräver underkategorierna för att tydliggöras. Temat kan 
ses ur såväl en vågrät som lodrät beskrivning där alla delarna är beroende av varandra.. 
(se figur 2). 

 

Tema Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk 

Huvud-
kategori 

Samarbete Tydlighet Informationsöverföring 

Under-
kategori 

Teamkänsla Ansvar-  
& 
rollfördelning 

Riktad 
kommunikation 

Struktur Ledarskap Utbildning 
 &       
erfarenhet 

Dokumentation Rapportering 

Figur 2. Beskrivning av tema, huvudkategori och underkategori. 
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7.1 Samarbete 
Teamkänsla är en underkategori till huvudkategorin samarbetet som kommer till uttryck 
när det inom teamet infinner sig en känsla av bland annat delaktighet. Genom att känna 
en delaktighet i teamet förbättras teamkänslan, det ger en känsla av att veta vad som 
skall göras och vad som förväntas av teamet för att klara av traumasituationen. Det 
anses vara en tillfredsställelse när teamet arbetar tillsammans eftersom att en känsla av 
förnöjsamhet infinner sig. Genom att alla talar tydligt och högt på akutrummet upplevs 
teamkänslan förbättras. Kommunikationen är en återkommande faktor som avspeglar 
såväl bristen som tillgången i omhändertagandet av patienten. Genom att informationen 
kommuniceras ut i akutrummet uppstår en teamkänsla och en känsla av att känna sig 
sedd. Präglas teamarbetet av bristande kommunikation upplevs en känsla av utanförskap 
i teamet. Det leder till att de tar ett steg tillbaka och blir avhållsam med sina uppgifter:  

 
”På traumaövningar talar traumaledaren högre och står liksom och pratar högt till 

alla. På riktiga trauman så pratar de mest till varadra och då känner man sig väldigt 
utanför och tar ett steg tillbaka” (informant 2) 

 
När kommunikationen inte sker till samtliga på akutrummet upplevs kommunikationen 
som en dialog som sker mellan två traumadeltagare trots att informationen har betydelse 
för hela traumateamet. Detta anses försvåra det fortsatta traumaomhändertagandet av 
patienten på grund av att arbetet strävar åt olika håll och traumadeltagarna får svårt att 
förstå vad som sker på akutrummet. Det upplevs ibland som att kommunikationen 
mellan de olika professionerna är bristande och att man inte ser till de olikas 
arbetsuppgifter utan vänder sig till den professionen som är jämställd med sin egen trots 
att arbetsuppgiften kunde gjorts av någon annan. Detta beskrivs kunna leda till brist i 
teamarbetet och att patientens vård fördröjs:  

 
”Man pratar ibland bara till varandra, två personer emellan och inte till teamet på 

akutrummet. Så den information som sas var kanske avgörande för vidare 
omhändertagande, men det visste ju inte alla. Då saknar man kunskap om vad som 

händer så det blir en osäkerhet hos oss individer och det fördröjer ju patientarbetet” 
(informant 8) 

 

Genom att ha en öppen kommunikation och att hjälpa varandra om någonting går fel 
upplevs en förbättrad teamkänsla. En informant beskrev hur hen upplevde att teamet 
blev besvikna när hen misslyckades med en uppgift, konsekvensen av det blev en 
avhållsam roll och en osäkerhet som återspeglade sig på flera efterföljande 
traumaomhändertaganden. Uppstår en anklagande eller otrevlig stämning mellan 
professionerna beskriver informanterna att teamkänslan försvinner och att känslan av att 
arbete individuellt uppstår. Arbetsmiljön i akutrummet benämns som betydelsefull för 
teamkänsla, avbryter traumadeltagarna varandra missgynnas teamkänslan. Å andra 
sidan beskrivs hur en tyst och struktureread arbetsmiljö bidrar till en bra teamkänslan. 
Kommuniceras arbetet med patienten ut till samtliga på akutrummet förbättras 
teamarbetet och det blir enklare att förstå vad som sker.  
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Samarbete kan även beskrivas genom en tydlighet i ansvar och rollfördelningen. När 
traumaomhändertagandet karaktäriseras av tydliga roller och ansvarsfördelning blir 
omhändertagandet mindre rörigt eftersom att professionerna kan se sin del i kedjan. Om 
professionernas roller inte tydliggörs så upplevs det skapa en otydlighet i 
omhändertagandet på grund av osäkerhet om vad som ska göras. Patienten får ett bättre 
omhändertagande då arbetsuppgifter är tydliga eftersom att samarbetet flyter bättre. 
Tydliga roller ses i större utsträckning på traumaövningarna jämfört med trauma i 
verkliga fall. Flera informanter beskriver en önskan om att presentera sig och tydliggöra 
sina roller inför varje traumaomhändertagande för att förbättra samarbetet: 

 
”Man blir ju mer osäker såklart på sin roll när ingen säger något eller vad man ska 
göra. Ibland blir det ju att man tar ett steg tillbaka för att man inte vet vad man ska 

göra. Det är ingen som säger något” (informant 2) 

 
Om det finns tid så upplevs det positivt om professionerna som samlats på akutrummet 
diskuterar tänkbara skador på patienten innan hen inkommer med ambulans. 
Anledningen är ett mentalt förberedande på vad som kommer och hur arbetet med 
patienten ska fortgå. Det poängteras också hur ett omhändertagandet som genomsyras 
av en god kommunikation leder till att trygghet i sin roll uppstår. Motsatt beskrivs hur 
saker görs för görandets skull utan någon specifikt tanke när osäkerheten faller in i 
teamet: ”Man hoppar på patienten utan att veta varför eller vad man ska göra ” 
(informant 9). Det framkommer att informanterna känner att professionerna delas in i en 
ordning efter kompetens där professionsneutralitet inte finns. Informanter som inte 
upplever sig ha någon ledarroll känner sig lägre ställda jämfört med de personer som har 
en ledarroll vilket bidrar till en känsla av att vara otillräcklig, osynlig och mindre 
betydelsefull: 

 

”Man ska göra det som är bäst för patienten oavsett vilken profession det är. 
Undersköterskans katetersättning ska vara lika viktig som narkosläkarens fria luftväg 

så länge det är för patientens bästa” (informant 8) 
 

Det saknas en kunskap och förståelse för professionernas olika arbetsuppgifterna vilket 
försvårar teamarbetet och möjligheterna att hjälpa varandra. Det finns variationer i 
upplevelsen av kunskap kring sin egen roll. Informanterna beskriver att de vet vad som 
skall göras på en traumaövning men i verkliga fall infinner sig en osäkerhet och en 
känsla av att dess ansvarsområden inte är så viktiga. Å andra sidan upplever flertalet att 
det finns kunskap om sin egen professions roll men inte om övrigas roller på 
akutrummet vilket försvårar teamarbetet. Det efterfrågas en kunskap om dess olika 
arbetsuppgifter för att enklare kunna hjälpa varandra. För att förbättra samarbetet och 
teamkänslan anses ett professionsneutralt omhändertagande vara bra där åtgärder och 
behandlingar prioriteras efter patientens bästa och inte efter vilken nivå på kompetens 
man besitter. Görs detta upplevs en förbättrad säkerhet i sin teamroll och att arbetet med 
patienten förbättras. 

 
Samarbete kan även ses genom underkategorin riktad kommunikation. Informanterna 
upplever att fenoment kommunikation blir bättre när den riktas till den person det berör. 
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Om personen som talar (sändaren) tittar på mottagaren blir kommunikationen tydligare 
vilket generar positivt på omhändertagandet av patienten. När riktad kommunikation 
används blir kommunikationen mer innehållsrik och skapar en trygghet. Anledningen 
till det är att saker annars skriks ut i rummet utan att någon vet vem det riktas till eller 
vem som förväntas göra det: ”Alla bara ropar ut vad de vill ha eller gör, det blir liksom 
ingen kommunikation” (Informant 10). När det är många personer på akutrummet anses 
riktad kommunikation vara betydelsefull för att förbättra kommunikationen. Uttrycks 
någonting i akutrummet som inte är riktat blir konsekvenserna antingen att alla släpper 
det de har för händerna eller att ingen gör det. Oavsett vilket som sker uppstår ett 
irritationsmoment vilket påverkar samarbetet negativt och patientarbetet kan fördröjas. 
För att förenkla den riktade kommunikationen bör professionerna identifiera sig med sin 
yrkesroll och namn väl synligt. Detta är någonting som beskrivs användas på 
traumaövningarna men saknas ofta på verkliga trauman.  

 
Genom riktad kommunikation anses samarbetet bli tryggare. Det gör även att när 
kommunikationen inte är riktad så blir professionerna mer medvetna om att det är något 
som förväntas göras av någon i temat vilket anses göra att man blir mer på tårna och 
upplever att patientarbetet blir säkrare.  

 

7.2 Tydlighet 
Huvudkategorin tydlighet kan beskrivas genom underkategorin struktur som är ett 
återkommande fenomen i intervjuerna för att uppnå en god kommunikation. En god 
struktur leder till en tydlighet vilket skapar en trygghet. Att arbeta efter en förutbestämd 
mall och riktlinje återspeglas i intervjuerna. ABCDE-flödet skapar en tydlighet och är 
en mall som förstås av samtliga på akutrummet. Genom att arbeta efter ABCDE skapas 
en tydlighet som poängteras vara av stor vikt i omhändertagandet av traumapatienten 
eftersom att alla då vet var man är i arbetsmodellen och vad nästa steg i 
omhändertagandet av patienten är. Det beskrivs dock att varje bokstav kommuniceras ut 
tydligare i samband med traumaövningar än vid verkliga fall.  Om rollerna inte 
tydliggörs så upplevs det skapa en ostruktur i omhändertagandet på grund av osäkerhet 
om vad som ska göras. Konsekvenserna av det blir ett fördröjt omhändertagande av 
patienten vilket upplevs stressande:  

 
”Senare under traumaövningen visade det sig att inte alla var där och då brast 

kommunikationen helt, folk visste inte vad som var gjort med patienten, de skulle göra 
egna bedömningar vilket ledde till att folk drog egna slutsatser om vad som hade hänt 

med patienten” (informant 8) 
 
På traumaövningar är det klarare struktur. Det finns en förutbestämd mall om 
professionernas placering runt patienten, detta anses följas bättre vid övning än vid 
verkliga fall. Följs detta föbrättras tydligheten och omhändertagandet på grund av att 
alla vet sina roller och placeringar. Det framkommer även variationer kring hur 
tydligheten i arbetsmodellen påverkas av patientens tillstånd. Det finns delade 
uppfattningar om hur arbetsstrukturen försämras eller förbättras vid omhändertagandet 
av en kritisk patient. Vissa anser att en kritisk patient leder till en förbättrad 
arbetsstruktur medan andra menar att strukturen blir åtsidosatt vid omhändertagandet av 
en kritisk patient:  
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”Det blir mer tydligt om man alltid gör det här ABCDE konceptet, då är det väldigt 
tydliga roller och alla hänger med. Ibland blir det inte så när man vet att patienten inte 

är så allvarligt sjuk, då försämras kommunikationen tyvärr. Så upplever jag det” 
(informant 5) 

 
Kommunikationen är bättre vid traumaövningar än vid verkliga fall vilket anses beror 
på en upplevelse av att bli bedömd och en vetskap om att figuranten som spelade patient 
inte var allvarligt sjuk. En annan aspekt av att kommunikationen är förbättrad vid 
traumaövning är att det finns en vetskap om att det är det som skall tränas, dock 
beskrivs att kommunikationen ibland sker till övningsledarna och inte till resterande 
traumadeltagare på akutrummet vilket skapar en ostruktur. En bristande kommunikation 
vid traumaövningar kan bero på nervositet, bristande koncentration och en känsla av att 
övningen tar tid från det dagliga arbetet.  Stress anses vara en bidragande orsak till dålig 
kommunikation när professionerna skriker ut de saker som de behövder hjälp med eller 
att det uppstår situationer där de är oense om vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras. 
Detta beskrivs fördröja patientens omhändertagande men anses kunna undvikas om alla 
arbetade efter samma struktur oavsett patientens tillstånd: 
 
”Men rent generellt fick jag känslan att folk inte riktigt visste vad de skulle göra och att 
det inte fanns någon tydlig kommunikation med hur vi skulle agera, ingen visste kändes 

det som” (informant 7) 
 
Tydlighet kan även beskrivas genom underkategorin ledarskap som en viktigt del i 
omhändertagandet av traumapatienten. Enligt riktlinjer för traumaomhändertagande 
skall kirurgläkaren leda arbetet kring traumapatienten. Detta upplevs fungera bra under 
traumaövningarna men avspeglar sig inte lika tydligt på verkliga fall. Ett välfungerande 
ledarskap beskrivs vara en person som talar högt och leder teamet tydligt framåt. Det är 
viktigt att teamet har en medvetenhet om vem som är traumaledare och respektera det. 
Det kopplas samman med ansvar- och rollfördelning och ledarskapet blir tydligare när 
rollerna kommer till uttryck. En god traumaledare karaktäriserar även av att se hela 
teamet oavsett profession, behålla sin ledarroll, ge klara och tydliga direktiv om vad 
som skall göras och vart teamet befinner sig. Det ger övriga i teamet en trygghet när en 
känsla av att någon har kontroll uppstår. Finns det inte en traumaledare uppstår en 
osäkerhet hos individerna vilket även påverkar teamarbetet. Konsekvenserna av 
osäkerhet blir ett fördröjt omhändertagande av patienten vilket informanterna upplever 
som stressande, motsatt beskrivs hur en tydlig ledarroll bidrar till en upplevelse av ett 
lugnt och kontrollerat traumaomhändertagande: ”Om jag bara visste vad som gjordes så 
skulle jag ha mer förståelse” (informant 7). 
 
Genom att inta en position en bit ifrån patienten kan en överblick av arbetet ske vilket 
anges underlätta ledarskapet och teamarbetet på grund av att någon har kontroll. Det är 
viktigt att teamledaren styr teamet och kommunicerar allt som händer för att bevara 
teamarbetet kring patienten: ”Det var väldigt klar och tydlig kommunikation, alla visste 
vem traumaledaren var och vad vi skulle göra” (informant 6) 
 
Det framkommer att ett bristande ledarskap leder till ovisshet och otydlighet i teamet på 
grund av att det är svårt att följa arbetet kring patienten, kommunikationen försämras 
och traumadeltagarna förstår inte vad som händer med patienten vilket leder till att de 
gissar. Det uppstår även en viss rädsla vid ett bristande ledarskap, det beskrivs att de 
inte vågar fråga om de ska göra sina arbetsuppgifter för att de är rädda att det ska skapa 
irritation. Dåligt ledarskap beskrivs även som när ingen tar rollen som ledare, vilket gör 
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att traumadeltagarna tar ett steg tillbaka. Det anses vara en pinsam situation som 
resulterar i ett sämre omhändertagande. Det råder även delade upplevelser av 
professionernas möjlighet att komma till uttryck i omhändertagandet av patienten. Vissa 
upplever att traumaledaren sammanfattar och tar in teamets åsikter medans andra menar 
att det inte spelar någon roll vad de säger på grund av att de inte har någon ledarroll.  
 
Utbildning inom ATLS och PHTLS samt erfarenhet upplevs påverka omhändertagandet 
och kommunikationen positivt. Patientarbetet blir bättre och ett effektivare 
traumaomhändertagande uppnås. Genom erfarenhet blir det enklare att delta i ett 
traumateam och det anses bli en förbättrad förståelse för omhändertagandet. Samarbetet 
upplevs smidigare om arbete sker med van personal. Det är mycket som inte behöver 
uttryckas utan görs automatiskt. Genom erfarenhet blir kommunikationen bättre vilket 
underlättade teamarbetet. Utbildningar resulterar i en säkerhet i sin roll och en ökad 
förståelse och tydlighet av vad som förväntades vid ett traumaomhändertagande. Det 
finns variationer gällande traumaövningarnas betydelse för omhändertagandet vid 
verkliga fall. Vissa anser att traumaövningarna leder till att trygghet uppstår medans 
andra inte kan se nyttan med traumaövningarna: ”Efter utbildning visste jag helt 
plötsligt vad jag skulle göra, jag fick en helt annan förståelse och blev säkrare i min 
roll” (informant 2). 
 

7.3 Informationsöverföring  
Informationsöverföring är en genomgående länk i kedjan mot att ge patienten den bästa 
vården och att bedriva ett patientsäkert arbete. Miljön är en betydande aspekt vid 
överrapportering mellan olika professioner, främst mellan ambulans och 
akutmottagning. En tyst och lugn miljö där uppmärksamheten riktas till den som avger 
rapporten leder till att informationen uppfattas på bästa sätt. Detta beskrivs innebära att 
den informationen som ska överföras blir överförd på det snabbaste och mest effektiva 
sättet. Det skapar en förståelse och upplevs eliminera risken för feltolkningar. När 
miljön är ansträngd på akutrummet på grund av stress eller avsaknad av struktur upplevs 
mottagarna av informationen inte har något intresse av att lyssna på rapporten som ges 
vilket leder till en känsla av hopplöshet och frustration. Det beskrivs ett missnöje och en 
kommunikationsbrist när rapporten inte kan överföras på ett adekvat sätt:”Det spelar 
ingen roll vad jag säger, de lyssnar ändå inte” (informant 4). 
 
Såväl prehospital som hospital personal pointerar vikten av rapportens innehåll för att 
upprätthålla en god kommunikation. Hospital personal beskriver att informationen från 
skadeplatsen i form av kinematik4  är ovärderlig i det fortsatta omhändertagandet av 
patienten och att det är viktigt att det kommuniceras vidare. Detta skiljer sig från 
prehospital personals uppfattning som beskriver att de upplever att mottagandet av den 
delen av rapporten inte anses relevant. De beskriver snarare att de upplever att 
patientens tillstånd under transporten är mest relevant för det fortsatta 
omhändertagandet. Gemensam uppfattning är dock vikten av att rapporten innehåller en 
tydlig struktur. Det framhålls att ISBAR uppfattas göra rapporterna klarare och mer 
innehållsrika vilket gör att traumadeltagarna upplever en trygghet i rapporten som ges. 
Det skapar ett lugn som avspeglar sig på det fortsatta omhändertagandet. Å andra sidan 
upplevs det som en patientsäkerhetsrisk när rapporten inte följer en förutbestämd mall 

                                                
4 Den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens 
orsaker Eriksson, T (u-å).  
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eftersom att information inte komuniceras vidare. En motsatt aspekt av rapporteringen 
framkommer också då det infinner sig en frustration när rapporten innehåller 
informationsluckor vilket leder till att saker glöms bort och missas. Överrapporteringens 
funktion ifrågasätts de gånger de upplever att mottagaren inte lyssnar på rapporten, de 
tycker att det tar onödig tid från patientarbetet. Det framkommer även en frustration när 
alla professioner inte är på akutrummet när rapporten ges. Detta anses påverkar 
kommunikationen negativt. De beskriver att det leder till att egna slutsatser dras och att 
arbetet blir spretigt och ostrukturerat. En god rapportering underlättar arbetet och 
påskyndar processen med patienten och möjliggör ett snabbare omhändertagande: 
  

 
”Rapporterna blir tydliga och det känns som att man använder sig av ISBAR och det 

gör att jag känner mig trygg. Jag vet vad som har hänt och vad som gjorts, det är 
tydligt” (informant 1) 

 
Det finns variationer i upplevelsen av att mottagaren förstår informationen från 
sändaren. Dels ses att sändaren inte alltid förstår vikten av den värdefulla information 
som hen besitter. Framkommer inte information genom kommunikationen kan det ha 
betydelse för patienten i ett senare skede när helhetstänket kring patienten inte förstås. 
Vidare beskrivs hur patientens största problem skall rapporteras först, detta beskrivs 
också som att det kan innebära att mottagaren slutar lyssna vilket kan leda till att 
resterande information upplevs irrelevant i den aktuella fasen. En reflektion från en 
informant var hur det kunde påverka patienten i ett senare skede?  

 
”Ibland blir det sådär att man hinner lägga av en halv rapport. Man hinner kanske A 
och B, man hinner berätta något kort och sen börjar de prata med varandra i munnen 

även att det största problemet var på C. Jag blir irriterad, mest för patientens säkerhet” 
(informant 4) 

 
Att få en kommunikativ bekräftelse eller respons av given rapport efterfrågas av 
prehospitala informanter. Detta framkommer även från personalen på akuten som 
upplever positiva aspekter av att ge feedback på rapporterad information för att själva få 
reflektera över det som sagts. Överrapporteringen upplevs ibland som en 
envägskommunikation av prehospital personal och att en känsla av att bli ifrågasatt när 
någon uttryckt en saknad av innehåll i rapporten. 
 
Att dokumentera i samband med informationsöverföring är viktigt för att upprätthålla 
patientsäkerheten och kommunikationen. Dokumentation anses vara en viktig del av 
kommunikationen och innefattar såväl bild som text. Detta är positivt för att få en ökad 
förståelse och kunskap om vad som hänt samt för att kunna föra den informationen 
vidare i vårdkedjan. Genom att fotografera en olycka eller ett trauma beskrivs det 
enklare att skaffa sig en bild om vilka krafter som varit involverade eftersom att flertalet 
saknar utbildning i kinematik. I samband med ett traumaomhändertagande skall allt 
dokumenteras i en specifik traumajournal. Journalen upplevs som omfattande men att 
dokumentationsarbetet underlättas om en klar och tydlig kommunikationen föreligger i 
teamarbetet. Det är viktigt att miljön i rummet är lugn och strukturerad för att ge 
individen med dokumentationsansvar de bästa möjligheterna:  
 

”Ropar de inte ut tydligt så kan jag inte dokumentera det och då står man i efterhand 
och tänker på vad som egentligen sas och i efterhand kan jag ju inte …. Eller jag 
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kommer inte ihåg vad jag skulle dokumentera.. Usch – jag blir rädd då”  
(informant 1) 

 
Dokumentationen kan bli åsidosatt för andra uppgifter vilket resulterar i 
efterdokumentation. Efterdokumentation upplevs innebära att tidigare kommunicerad 
information försvinner. Det beskrivs då en rädsla för bristande dokumentation och en 
oro över hur det påverkar patienten i ett senare skede. Finns det tid och struktur där 
fokus enbart får vara på att dokumentera det som kommuniceras och sker beskrivs en 
patientsäker dokumentation. Kommuniceras det inte ut vad som görs eller ges under 
traumaomhändertagandet upplever informanterna att de gissar när de fyller i journalen 
eftersom att de inte hänger med i strukturen för traumaomhändertagandet vilket kan 
påverka omhändertagandet av traumapatienten.   
 
8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
8.1.1 Design 
För att svara an mot syftet valdes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats för 
att ge möjlighet till informanterna att beskriva sin upplevelse med egna ord (Trost, 
2010). Målet med studien var att skaffa en ökad förståelse av människans subjektiva 
upplevelser av fenomenet kommunikation vid traumaövning varvid kvalitativ ansats 
styrks (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). Då syftet var att beskriva 
kommunikationen vid lokalt sjukhus talar detta också för att använda en kvalitativ 
ansats eftersom att urvalet i en kvalitativ studie inte behöver vara representativt för 
populationen på grund av att studiens resultat inte behöver kunna generaliseras 
(Kristensson, 2014). En induktiv ansats genomsyrar studien vilket fokuserar på att skapa 
en förståelse, mening och att tolka människans subjektiva upplevelser av omvärlden 
vilket anses vara applicerande på studien. Dock kan en induktiv ansats även ses som en 
nackdel då den påverkas av den specifika kulturen och de värderingar som varje 
människa besitter (Forsberg & Wengström, 2008). Detta har beaktats genom att 
tydliggöra den förförståelse varje författare besatt genom reflektion och värdering. 
Under analysprocessen fördes en diskussion med författarnas handledare för att beakta 
och tydliggöra hur en eventuell förförståelse färgat resultatet. Detta anses öka studiens 
trovärdighet. För att svara an mot traumadeltagarnas upplevelse av ett specifikt fenomen 
ansågs kvantitativ metod inte aktuell då fokus där ligger på jämförelser för att 
identifiera samband och att kunna tolka resultat ( Polit & Beck, 2012). 

 
8.1.2 Urval 

Utgångspunkten med studien var från börja att intervjua samtliga traumadeltagare som 
medverkat på en specifik traumaövning och använt ett bekvämlighetsurval. Vid denna 
övning skulle författarna även medverkat som observatörer. Tätt inpå utsatt dag ställdes 
traumaövningen in varpå syftet och urvalet fick omvärderas. Författarna hade en initial 
tanke om att fortsätta använda ett bekvämlighetsurval där avdelningscheferna för 
akutmottagning och ambulansverksamheten skulle identifierat lämpliga informanter 
som sedan själva skulle anmäla sitt intresse att medverka i studien genom att ta kontakt 
med författarna via mail eller telefon. Verksamhetschefen avrådde dock till detta och 
rekommenderade ett strategiskt urval. Strategiskt urval är bra de gånger informanter 
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som har mycket att berätta om en forskningsfråga eftersöks (Polit & Beck, 2012). Efter 
diskussion valdes ett strategiskt urval gentemot personer som motsvarade 
inklutionskriterierna för att bespara tid och för att få den variation som eftersträvades. 
Informanter från professionerna undersköterska, sjuksköterska, ambulanssjuksköterska 
och läkare tillfrågades. Författarna valde att exkludera informanter från anestesi- och 
ortopedkliniken på grund av brist inom studiens tidsramar. Det var svårare och mer 
tidskrävande att finna informanter från anestesi- och ortopedkliniken eftersom att de 
hade svårare att finna tid att medverka i studien på fritid eller under arbetstid. 
Författarna anser dock att detta ej påverkat studiens resultat på grund av att det var 
fenoment kommunikation som eftersöktes där de individuella upplevelserna av 
fenomenet stod i centrum. Informanterna hade alla deltagit under minst en 
traumaövning. Enligt författarna kan en styrka i det strategiska urvalet ses på grund av 
den variation det möjliggjorde (Rosberg, 2008). Hade ett bekvämlighetsurval använts 
vore det inte möjligt att påverka variationerna hos informanterna vilket skulle försvårat 
att se fenomenet kommunikation ur ett helhetsperspektiv. Hos författarna fanns en 
farhåga att urvalets storlek skulle vara för litet för att kunna uppnå studiens syfte.  Dock 
visade det sig under analysen att datamaterialet var tillräckligt för att besvara syftet. 
Detta visade sig genom att nytt material för att kunna besvara syftet inte framkom vid 
de sista intervjuerna, s.k. datamättnad (Kristensson, 2014). Urvalsstorleken är beroende 
av att få fram informanter som kan ge beskrivningar och belysa fenomenet som är syftet 
att studera enligt Polit och Beck (2012). Då författarna fick fram ett innebördsrikt 
resultat gjordes inte fler försök att rekrytera informanter till studien. 
 
8.1.3 Datainsamling 

Intervjun öppnades med en öppen och bred fråga med efterföljande följdfrågor där 
svaren behövde förtydligas eller utvecklas. Genom att varje intervju inleddes på samma 
sätt gav det varje informant möjlighet att uttrycka sina enskilda subjektiva upplevelser 
av kommunikation i samband med traumaövning. Hade intervjuerna föranlett med 
förberedda frågor hade det troligen varit en enklare situation för författarna relaterat till 
dess ovana av intervjusituationer. Dock tror inte författarna att det hade varit möjligt att 
få fram varje informants subjektiva upplevelser om förutbestämda frågor och följdfrågor 
färgat tankegångarna. När en intervju börjar med en öppen fråga kan informanten utan 
styrning från författarna berätta om sin upplevelse vilket överensstämmer väl med målet 
att fånga informanterna unika upplevelser (Dahlberg, 2014; Polit & Beck, 2012). 
 

Under samtliga tio intervjuer kom följdfrågor till uttryck men de formulerades efter vad 
varje informant tog upp och belyste under intervjun. Följdfrågor uppstod när det fanns 
behov av att förtydliga det informanten berättade utan att det störde flödet i intervjun 
(Jonsson, Heuchemer & Josephsson, 2012).  För att genomföra intervjuerna med goda 
förutsättningar valdes en ostörd miljö där en god ljudkvalitet kunde uppnås. Två 
intervjuer genomfördes på arbetsplatsen innan arbetspassets början och resterande i 
informanternas eller författarnas hem. Varje informant fick bestämma plats för 
intervjuerna vilket enligt författarna gav informanterna möjlighet att hitta en bekväm 
plats och vilja att dela med sig av sina upplevelser. Ljudinspelningen möjliggjordes 
genom författarnas mobiltelefoner i ”flight mode” läge för att eliminera risken att bli 
avbrutna eller störda. Författarna upplevde inte att informanterna hade en obehagskänsla 
av att spelas in utan intervjuerna fortskred ledigt och avslappnat.  
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Inom ramen för kursens planläggning gavs inte utrymme att genomföra pilotintervjuer 
vilket kan ses som en svaghet då författarna hade en ovana att intervjua. Hade utrymme 
funnits hade författarna genomfört en pilotstudie för att träna intervjumetodik och se hur 
datainsamlingen svarat an på syftet (Polit & Beck, 2012). Författarna hade även kunnat 
genomföra en provintervju inom ett annat område för att träna intervjumetodik men den 
idén inkom försent i processen. 
 
8.1.4 Trovärdighet för studien 

Trovärdighet syftar till att beskriva och bedöma en kvalitativ studies övergripande 
hållbarhet. Trovärdighetsbegreppet kan sägas bestå av fyra olika dimensioner: 
tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). Dessa 
begrepp har tagits i beaktande i studien. Önskan i aktuell studie var att få fram en 
förståelse om traumadeltagarnas upplevelse av fenomenet kommunikation under en 
traumövning på en individ- och gruppnivå där urvalet inte styrdes av en önskan att 
kunna generalisera resultatet. Författare av kvalitativ genre vill att resultatet skall 
reflektera sanningen och använder flertalet metoder för att höja trovärdigheten i en 
studie (Polit & Beck, 2012). Författarna är medskapare till texten genom det samspel 
som sker vid en intervju. Men med detta i beaktande kan inte resultatet från en kvalitativ 
intervjustudie anses vara helt oberoende av författarnas förförståelse och tolkande av 
texten som sker efter intervjun. Detta är viktigt att har i åtanke vid analysen av resultatet 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Målet fokuserar på att skapa ett förtroende för 
resultatet, urvalet, datainsamlingen och analysprocessen I analysprocessen har en 
detaljerad beskrivning skett med mål att höja studiens trovärdighet och ge läsaren 
möjlighet att bedöma studiens överförbarhet (Polit & Beck, 2012; Kristensson, 2014). 
Författarna har strävat efter att beskriva urval och datainsamling så att studien skall 
kunna återupprepas under liknande förutsättningar. Författarna har en skyldighet att 
redogöra en tillräcklig mängd beskrivande data så att dem som läser studien kan avgöra 
om resultatet är överförbart till andra grupper och sammanhang. Författarna gjorde 
analysen gemensamt med viss handledning vilket gör att flera författare sett på 
materialet, detta är en form av triangulering vilket styrker verifierbarheten (jfr Thoren 
Jönsson, 2012). Hade författarna även medverkat på en traumaövning så hade studiens 
verifierbarhet ökat ytterligare på grund av att en annan datainsamlingsmetod verifierat 
resultatet från intervjuerna (ibid.). Citat har inkluderats i studien för att stärka 
tillförlitligheten (jfr Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
 

Överförbarheten i denna studie finner författarna som relativt låg på grund av att det 
enbart utförts på ett lokalt sjukhus. Författarna kan dock skapa förutsättningar och ge 
förslag för överförbarheten men läsaren står för makten att bestämma hur överförbart 
det är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dock kan en viss överförbarhet ses av 
studien till traumaövningar på det lokala sjukhuset eftersom att studiens resultat speglar 
en generell upplevelse av fenomenet kommunikation vid traumaövningarna på lokalt 
sjukhus av flertalet professioner. Det har även skett en noggrann beskrivning av flertalet 
informanterna vilket ökar överförbarheten. Genom att tydliggöra en beskrivning av 
tiden för resultatets materialinsamling förbättras resultatets giltighet (Kristensson, 
2014).  

 
Det finns en kritisk punkt i förhållandet mellan det människor säger och tänker gällande 
trovärdighet enligt Uljens (1989). Författarna kände vissa av informanterna vilket såväl 
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kan stärka resultatet som att äventyra det. Det kan stärkas genom möjligheten att de 
vågar uttrycka sig mer öppet och äventyra det genom en beroendeställning. I denna 
studie föreligger det en risk att informanterna upplevt det svårt att tacka nej till att delta 
på grund av en personlig kännedom till författarna. Genom att det var fenomenet 
kommunikation som låg i fokus och inte den profession som författarna jobbar inom gör 
att frågorna inte blev känsliga. I samtliga kontaktar med informanterna under studiens 
gång har författarna medvetet beaktat den professionella distansen i balans till den 
personliga kännedom som vissa av informanterna hade till författarna. Genom dessa 
åtgärder beskrivs möjligheter att traumadeltagarna lämnar sina verkliga erfarenheter 
vilket stärker trovärdigheten (jfr Kvale & Brinkmannn, 2009). 
 

Ett sätt att höja trovärdigheten hade varit att låta informanterna korrekturläsa materialet 
för att kontrollera så att författarna tolkat det rätt (Polit & Beck, 2012). Alla har 
erfarenheter med sig av tidigare upplevelser och erfarenheter vilket finns i vårt 
undermedvetna. Genom att belysa det, diskutera och reflektera med handledare anser 
författarna att det väl tagits i beaktande. 
 
8.1.5 Analys 

När målet är att tolka texter på olika nivåer är en kvalitativ innehållsanalys en lämplig 
analysmetod enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Författarna ansåg detta 
lämpligt för att kunna belysa syftet och se det utifrån dess delar och helheter. En 
kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till tidigare erfarenheter hos författarna. Målet 
var att få ett resultat som bygger på en analys som är möjlig att följa genom att vara 
transparant men ändå abstraherande och innovativ. Valet att gå vidare med ett tema 
gjordes då. Genom att göra analysprocessen gemensamt eliminerades risken att material 
som svarade an mot syftet gick förlorat. I en manifest analys finns risken att 
informanterans beskrivningar kodas allt för detaljerat vilket medför att helheten går 
förlorad. För att ytterligare eliminera detta jämfördes koderna mot meningsenheterna för 
att säkerställa att innebörden inte försvunnit. Det finns en risk i att en analys som står 
allt för nära beskrivningarna tappar sin helhet. För att få ett hanterbart och meningsfullt 
resultat krävs en viss nivå av tolkning. Därav valde författarna att se analysen utifrån en 
latent nivå för att ge tolkningarna större möjligheter till att se ett djupare mönster och 
genom detta hitta ett tema med huvudkategorier och underkategorier som beskiver 
textens sammanhang samt för att förstå det underliggande budskapet i resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004).  

 
Eftersom att syftet med studien var att belysa traumadeltagarnas upplevelse av 
kommunikation vid en traumaövning ansåg författarna att en kvalitativ innehållsanalys 
var mest lämpad. Genom denna metod kunde syftet besvaras med djupa och 
informationsrika upplevelser vilket hade varit svårt med en kvantitativ metod eftersom 
att författarna ställer sig utanför och beskådar objektet (Polit & Beck, 2012). Syftet hade 
dock kunnat besvarats genom en mixed method. Genom mix method jämförs kvantitativ 
och kvalitativ forskning. I aktuell studie hade en konvergent design varit relevant. 
Konvergent design innebär att kvalitativ och kvantitativ design används samtidigt i 
forskningsproessen men hålls separata under analysen och integreras först vid arbetet av 
den övergripande tolkningen. Denna metod är lämplig när en fullständig bild av ett 
fenomen eftersöks. Applicering av kvantitativ design hade kunnat göras genom en 
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enkätundersökning av alla som upplevt en traumaövning. Den kvalitativa design hade 
varit möjlig genom jämförande intervjuer (Borglin, 2012). 

 
8.2 Resultatdiskussion  
Denna studie syftar till att öka förståelsen om traumadeltagares upplevelse av 
kommunikation vid traumaövning. Ett tema växte fram under analysen vilket författarna 
anser genomsyra studiens resultat. Av den anledningen inleds resultatdiskussionen 
utifrån teamet med en efterföljande diskussion av de tre huvudkategorierna resultatet 
delades in i. Systemteorin och livsvärldsteorin applicerades på studien utifrån den 
teoretiska referensramen (Dahlberg & Segersten, 2010; Öquist, 2008). 
Resultatdiskussionen gjordes i förhållande till de två teorierna där fokus låg på 
deltagarnas individuella upplevelser och dess påverkan av systemet som traumateamet 
definieras som. Studiens resultat visade att fenomenet kommunikation påverkade såväl 
individens upplevelse av teamarbetet som teamet sett ur ett systemteoretiskt perspektiv. 
Varje traumadeltagare spelar en viktig roll och alla delarna är lika viktiga för att 
systemet skall fungera och möjliggöra den bästa vården för patienten.  
 
8.2.1 Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk 
Ett traumateam kräver flera komponenter för att fungera optimalt. Av resultatet 
tydliggörs delarna som påverkar omhändertagandet av patienten och där de olika 
delarna i traumateamet sammanlänkas. En god rapportering med inslag av riktad 
kommunikation, ett gott teamarbete, en teamledare som leder omhändertagandet, en 
struktur kring ansvar- och rollfördelning på såväl en individ som gruppnivå, en god 
dokumentation och utbildning för professionerna beskrivs vara kommunikationens delar 
till ett gott omhändertagande av traumapatienten (se figur 3). Systemteorin bygger på 
delar som gemensamt utgör ett system.. Detta beskrivs av Öquist (2008) som ett system 
där summan av delarna blir större än helheten. Varje del krävs för att systemet skall 
fungera. I ett traumateam bör styrkor och svagheter beaktas för att uppnå den 
synergieffekt det ger när kedjans alla delar fungerar opitmalt. Författarnas tolkning och 
applicering av detta är att traumaomhändertagandet resulterar i funktionen av varje 
beståndsdel där alla delarna är beroende av varandra. Resultatets olika delar kan 
identifieras i tidigare forskning som också visar hur teamet är beroende av allt flera 
delar samverkar och fungerar för att uppnå det bästa traumaomhändertagandet (Jensen, 
Lippert & Østergaard, 2010; Evans et al., 2010; Knutsen & Fredriksen, 2013).Genom 
nedanstående figur förtydligas temats innebörd:  

Figur 3: Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk  

8.2.2 Samarbete 

I studien framkommer det att informanterna upplever ett förbättrat teamarbete om 
professionernas olika roller tydliggörs och att information som berör alla i teamet 
kommuniceras ut så att alla blir involverade. Det krävs en gemensam förståelse för 
andra professioners uppgifter och kunskap vilket efterfrågas av informanterna. Detta 
återfinns även i Jensen et al. (2012); Pemberton, Rambaran och Cameron (2013) som 
beskriver vikten av ökad kunskap för andra professioners arbete och dess positiva 
påverkan på teamkänslan. Det visar även på hur ett gemensamt arbetssätt bidrar till en 
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förbättrad teamkänsla som påverkar samarbetet positivt (Pemberton et al., 2013). 
Kommunikationen beskrivs vara en avgörande faktor för teamarbetet. Det kan ge en 
styrka såväl som svaghet till teamarbetet beroende på hur det hanteras. En otillräcklig 
kommunikation beskrivs försämra samarbetet vilket även återfinns i Roberts et al. 
(2014). Kommunikation är en av de viktigaste aspekterna i ett teamarbete. För att uppnå 
ett gott omhändertagande av patienten skall kommunikation färga omhändertagandet av 
patienten (O´Reilly et al., 2013). Brister kommunikation kan stressnivån öka i en 
situation som redan genomsyras av underliggande stress relaterat till en svårt skadad 
patient. Teamets prestation påverkas negativt oavsett kompetens och tidigare 
erfarenheter om kommunikationen brister (Cole & Crichton, 2005).  
 

Att öva har visat sig vara betydande hos de flesta informanter och att samarbetet 
fungerar bättre under traumaövningar än vad som upplevs under verkliga trauman. 
Brock et al. (2013); Pemberton et al. (2013) skriver om hur teamträning anses förbättra 
teamarbetet genom att oklarheter rättas ut och en ökad förståelse om andra professioners 
uppgifter tydliggörs. Det har även visat sig att svårare traumafall hanterades bättre om 
övning får större utrymme. Anledningen till det beskrivs vara att en gemensam syn på 
teamarbetet och en strävan åt samma håll i omhändertagandet av patienten (Jensen et 
al., 2012). 

 
8.2.2 Tydlighet 
Utbildning och erfarenhet påverkar tydligheten i ett teamarbete enligt informanterna. 
Utbildning leder till att traumadeltagarna får en förbättrad kontroll av vad som skall 
göras och hur det skall göras. Det blir en säkerhet som avspeglar sig på 
omhändertagandet av patienten. Utförs arbetet med van personal anses strukturen 
förbättras och omhändertagandet går snabbare och blir mer patientsäkert. Utbildning- 
och erfarenhetsnivån har även visat sig ha betydelse i andra studier. Det beskrivs att 
kvalitén och samarbetet förbättras i takt med att utbildning- och erfarenhetsnivån ökar 
(Jensen et al., 2012; Evans et al., 2010; Roberts et al., 2014; Pemberton et al., 2013). 
 
Ledarskapet är viktigt för att uppnå ett gott omhändertagande. Sarcevic, Marsic, 
Waterhouse, Stockwell & Burd, (2010) beskriver fördelarna ett traumateam kan få om 
det finns en god ledare. Det beskrivs hur övriga teammedlemmar då vet vem de skall 
vända sig till med frågor vilket även återfinns i föreliggande studie. Esposito, Sanddal, 
Hansen och Reynolds (2003) beskriver hur ett förbättrat initialt omhändertagande av 
traumapatienten kan förebygga att patienten avlider i ett senare förlopp. Informanterna 
uttrycker inte hur ett bra omhändertagande kan förebygga att patienten avlider, dock 
beskrivs hur ett gott ledarskap leder till ett bättre omhändertagande för patienten vilket 
tros ha betydelse för patientens fortsatt vård.  Att träna på ledarskap innebär att rollerna 
upplevs säkrare och att attityder som gynnar omhändertagandet av patienten uppstår. 
(Berg, Acuna, Lee, Clark & Lippoldt, 2011; Kristiansen et al., 2010). 

Efter utbildningar i ATLS och PHTLS beskrev informanterna att en känsla av att förstå 
sin uppgift och hur den skulle utföras infann sig. Det gav en trygghet och informantens 
roll kunde tydliggöras. I en studie av Wang et al. (2010) framkommer det att läkare och 
sjuksköterskor som genomgått ATLS-utbildning ger en bättre vård. De studerade 
effekten avseende minskad dödlighet efter att personalen genomgått utbildningen. Det 
var signifikanta förbättringar i omhändertagandet och en minskad dödlighet hos 
patienterna. Tryggheten som utbildningarna medförde kan ses ur flera perspektiv. 
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Informanterna berättar hur de plötsligt visste vad de skulle göra vid 
traumaomhändertagandet och att en trygghet i sin egen profession infann sig. Det är 
viktigt att varje profession vet sin och andras roller. Tydliggörs rollerna så blir det 
enklare för varje person att hitta sin roll vilket anses göra teamarbetet tydligare (Berg et 
al., 2011; Kristiansen et al., 2010). Underliggande i informanternas upplevelse av 
kommunikation finns en aspekt som visar hur traumaövningarna appliceras vid verkliga 
fall och dess påverkan av omhändertagandet vid verkliga traumafall. Det visar 
variationer hos informanterna. Vissa anser att traumaövningarna inte har någon 
betydelse för omhändertagandet vid verkliga trauman. Det beskrivs också dock hur 
traumaövningarna leder till en ökad trygghet vid verkliga fall där moment från 
traumaövningen kan appliceras. I Tippet´s (2004) studie beskrivs vikten av regelbunden 
träning och scenarioträning på sjukhus. Artikeln menar att ”learning by doing” är inte 
acceptabelt sett ur ett patientsäkerhetsperspektiv.  

8.2.3 Informationsöverföring 
Informanterna i föreliggande studie hade delade uppfattningar om överrapporteringens 
betydelse mellan akutmottagning och ambulansverksamhet. Hospital personal menade 
att rapporten från den prehospitala personalen var av stort värde vilket de inte delade 
uppfattning med. Med förankring i tidigare forskning ses att endast 50 % av hospial 
personal tar hänsyn till den rapport som ges av ambulansen (Jensen et al., 2012). Det 
framkommer även i föreliggande studie delade uppfattningar om hur överrapporteringen 
påverkas av traumats svårighetsgrad. Vid allvarliga trauman prioriteras prehospital 
personals verbala rapport ner på grund av företräde att ta hand om patienten (ibid.). 
Informanterna från den prehospitala verksamheten beskrev även att det ibland var svårt 
att se hur mycket av den informationen som gavs som togs emot av hospital personal. 
Evans et al. (2010) menar att det är viktigt att belysa att det är mottagaren som avgör 
hur en rapport emottas. Sändaren kan inte avgöra hur den informationen som ges 
behandlas. I studien visar Jensen et al. (2012) hur betydelsefull information för 
patientens fortsatta omhändertagande går förlorad på akutrummet på grund av att 
mottagaren inte lyssnar på rapporten.  
 
Miljön beskrevs vara betydande för att upprätthålla en god rapportering. Miljön 
beskrevs som uppmärksamhet, struktur och ljudnivå. Dåligt överlämnande 
karaktäriseras i enighet med Evans et al. (2010) vara när brist på uppmärksamhet och 
aktivt lyssnande genomsyrar rapporteringen. Brist på aktivt lyssnande skapar en 
frustration eftersom att rapporteringen ofta får återupprepas. Det visar sig även att 
bristen på aktivt lyssnande många gånger grundat sig i att alla professioner inte befunnit 
sig på akutrummet vid det initiala skedet. En rapport som ges flera gånger utgör en 
potentiell fara eftersom rapportens innehåll blir mindre desto fler gånger samma 
profession avger rapporten (ibid.) 

Informanterna hade en positiv upplevelse av att rapportera enligt ett förutbestämt 
rapporteringssystem som ISBAR vilket överensstämmer med Beckett och Kipnis 
(2009); McConaughey (2008) som i sina studier redogör för att samarbetet, 
kommunikationen och säkerheten förbättras av att rapportera enligt ett fast 
rapporteringssystem. Att strukturera sin rapportering har flertalet vinster, risken för att 
information går förlorad minskar, rapporterna blir kortare men mer innehållsrika, 
kommunikationsprocessen mellan professionerna blir mer sammanlänkad, 
patientsäkerheten förbättras och möjlighet till att få kontroll över situationen möjliggörs 
på kortare tid (Beckett & Kipnis, 2009; Iedema et al., 2012; Evans et al., 2010; Jensen et 
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al., 2012). Påverkas rapportering av störande ljud eller moment kan kommunikationen 
bli bristfällig (Hägerstam, Lindkvist, Brulin, Jacobsson & Hultin, 2013). 

Dokumentation beskrivs vara en viktig del för kommunikationen och en aspekt för att 
upprätthålla patientsäkerheten. Dock upplever informanterna att dokumentationen 
vanligen blir åsidosatt för andra uppgifter vilket resulterar i efterdokumentation. Jensen 
et al. (2012); Knutsen & Fredriksen, (2013) beskriver hur överlämnandet och det som 
kommuniceras mellan professioner sällan återfinns i skriftlig dokumentation vilket 
anses vara en risk för patientsäkerheten. Det framkommer att enbart 73 % av den 
information som rapporteras mellan professionerna blir dokumenterad.  Bristande 
dokumentation i samband med trauma ses även vara grundat i kommunikativa 
misstolkningar på akutrummet vilket även framkommit från informanterna i 
föreliggande studie.  
 

9. Konklusion 
Denna studies resultat visar på kommunikationens betydelse i samband med 
traumaövning. Teamarbetet karaktäriseras av ett välfungerande samarbete med 
genomsyrande tydlighet gällande bland annat ledarskap och informationsöverföring. För 
att ett team skall fungera optimalt måste arbetet ses ur ett systemteoretiskt perspektiv 
där delarna som påverkar varandra identifieras. Denna studie har bidragit till att belysa 
kunskapsluckor av fenomenet kommunikation hos traumadeltagarnas ur ett individ- och 
grupperspektiv. 
Tidigare forskning visar att ett av tretton dödsfall kunnat förebyggas om övning och 
rutiner fått större utrymme (Chua et al., 2009). Av den anledningen anses det vara 
viktigt att förbättra och utveckla traumaövningarna ytterligare för att bedriva en 
patientsäker vård. 
Det kan identifieras behov av fortsatt forskning där ett patientperspektiv är i fokus. 
Genom att intervjua figuranter som spelat patient i samband med traumaövning hade det 
getts möjlighet att belysa fenomenet kommunikation ur ytterligare en dimension. Detta 
hade kunnat möjliggöra ett bredare systemteoretiskt perspektiv och tydliggöra hur 
patientens livsvärld påverkas och beaktas vid ett traumaomhändertagande.  
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Bilaga 3. Brev till verksamhetschef. 
          1(2) 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildningen till ambulanssjuksköterskor 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår det att skriva en magisteruppsats, vi 
har valt att fördjupa oss kring hur kommunikationen sker och uppfattas av olika 
professioner vid en lokal traumaövning. 

 
Vi anser det viktigt att se till helheten i vården kring patienter där 

kommunikationen spelar en central roll. Genom ökad kunskap av hur 
kommunikationen påverkar arbetet samt patientsäkerheten av valt ämne 

kan både vården av patienten och mötet mellan vårdprofessioner 
förbättras. 

 
Studien kommer ske i form av intervjuer där vi har för avsikt att intervjua olika 
professioner som medverkat vid en traumaövning på centrallasarettet i Växjö. Vi 
kommer att kontakta olika professioner som medverkar vid en traumaövning och som 
motsvarar inklutionskriterierna. Medger individen att delta i studien kommer 
information om studien att ges skriftligt och muntligt. Efter det får individen kontakta 
oss och medge sitt deltagande. Intervjuerna kommer uppskattningsvis att vara mellan 
30-40 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in därefter ordagrant skrivas ner. 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt d.v.s. att allt material kommer att 
avidentifieras och enbart hanteras av oss och vår handledare.  
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och deltagarna kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan att ange orsak. Deltagarna får själv bestämma var de vill att intervjuerna 
ska ske och vilken tid som passar dem.  
 
Vi har genomfört en etisk egengranskning där utfallet blev att granskning av etiska 
kommittén inte var aktuellt.  
 
Intervjustudien kommer att resultera i en magisteruppsats som Ni, om ni önskar, får ett 
exemplar av.  
 
För att göra denna studie möjlig behöver vi Er hjälp och godkännande att eventuellt 
genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetstid.  
 

Då vi ser detta som ett mycket viktigt ämne som kan bidra till förbättrad 
vård både för patienten och vårdpersonal med olika professioner hoppas vi 
att Ni ser detsamma. Vår förhoppning är att denna uppsats ska bidra till ny 

och användbar kunskap för vår klinik. 
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Tack på förhand och med vänlig hälsning, 
 
Anna Bennesved 
073 81 68 709 
ab222nh@student.lnu.se 
 
Erik Johansson 
070 69 38 702 
Ej222ds@student.lnu.se 
 
 
Med detta informationsbrev frågar vi dig om tillåtelse att genomföra den tänkta studien.  
Härmed lämnar jag mitt samtycke till genomförande av studien.  

Datum:_________________________________  
 
Underskrift:_____________________________  
 
Namnförtydligande:_______________________  

 

Har du några frågor eller andra funderingar angående studien så kontakta gärna oss eller 
vår handledare.  
Anders Svensson  
anders.svensson@lnu.se 
0470-708366 
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1. Kan du med egna ord beskriva hur du upplever kommunikationen vid en 
traumaövning? 
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Bilaga 5. Informationsbrev. 
 

INFORMATIONSBREV                                                               1(2) 

 
Härmed tillfrågas Du om att delta i en studie om kommunikationens betydelse vid en 
traumaövning ur olika professioners perspektiv. 
 
Vi är två studenter som studerar specialistsjuksköterska med inriktning 
ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår det att skriva en 
magisteruppsats och vi har valt att fördjupa oss kring hur kommunikationen kring 
patientarbetet upplevs av olika deltagare i samband med en lokal traumaövning. Genom 
ökad kunskap och förståelse av kommunikationen inom valt ämne kan vården av 
patienten förbättras samt samarbetet mellan olika professioner.   
 
Studien kommer ske i form av intervjuer där vi har för avsikt att intervjua olika 
professioner som deltagit i en traumaövning på centrallasarettet i Växjö. Intervjuerna 
kommer uppskattningsvis att vara 30 minuter eller längre. Intervjuerna kommer att 
spelas in om Du tillåter och därefter kommer de att ordagrant skrivas ner. Materialet 
kommer att hanteras konfidentiellt d.v.s. att allt material kommer att avidentifieras och 
enbart hanteras av oss och vår handledare.  
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan att ange orsak.  

 
Projektets titel:  
Kommunikation vid traumaövning – en 
intervjustudie om olika deltagares 
upplevelse av kommunikation vid 
traumaövning 
 

 
Kontaktinformation: 
Studerar vid Linnéuniversitetet Växjö, 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 
Universitetsplatsen 1 352 52 Växjö, Tfn 
0772-288000. 
 
Handledare: 
Anders Svensson 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
Linneuniversitetet  
0470-708366 
anders.svensson@lnu.se 
 

 
Studieansvariga: 
Anna Bennesved 
073 81 68 709 
ab222nh@student.lnu.se 
 
Erik Johansson 
070 69 38 702 
ej222ds@student.lnu.se 
 
 

 
Utbildning: 
Specialistsjuksköterskeprogram med 
inriktning ambulanssjukvård, 60 hp 
 
Nivå: 
Avancerad nivå 
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Du får själv bestämma var du vill att intervjuerna ska ske och vilken tid som passar dig. 
Det finns möjlighet att författarna ordnar en plats där intervjun kan hållas.  
 
Ring eller maila oss gärna om du har några frågor eller andra funderingar. 
 
Med vänlig hälsning,  
Anna Bennesved och Erik Johansson. 
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Projektets titel:  
Kommunikation vid traumaövning – en 
intervjustudie om olika deltagares 
upplevelse av kommunikation vid 
traumaövning 
 

 
Kontaktinformation: 
Studerar vid Linnéuniversitetet Växjö 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
Universitetsplatsen 1 352 52 Växjö 
Tfn 0772-288000 
 
 
 

 
Studieansvariga: 
Anna Bennesved 
073 81 68 709 
ab222nh@student.lnu.se 
 
Erik Johansson 
070 69 38 702 
ej222ds@student.lnu.se 
 

 
Utbildning: 
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning 
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Jag har informerats muntligt och skriftligt om studien och tagit del av bifogad skriftlig 
information. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag 
när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 

 
 
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 
 
Datum:……………………………………………………….. 
 
 
Underskrift:………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande:…………………………………………. 
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