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Sammanfattning 
Bakgrund: Trauma är något som uppenbarar sig oväntat och kan leda till omfattande 

konsekvenser för patienter som drabbas. Eftersom patienter själva inte kan påverka 

situationen fullt ut, är det viktigt att sjuksköterskan besitter kompetens för att erbjuda 

bästa möjliga omvårdnad. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av 

omvårdnaden på akutmottagningen efter att ha drabbats av trauma. Metod: En 

litteraturöversikt genomfördes med kritisk granskning och sammanställning av 

vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet. Totalt användes nio resultatartiklar. 

Resultat: Patienters upplevelser kunde delas in i tre teman: delaktighet, trygghet och 

hopp. I resultatet framkom det att patienters upplevelser av omvårdnaden på 

akutmottagningar efter ett trauma växlade mellan positiva och negativa upplevelser. 

Delaktighet var något som varierade och påverkade patienters upplevelse kring 

omvårdnaden. Att tilldelas information och relevant fakta stillade oron och medförde en 

känsla av trygghet. Hopp skapades genom omvårdnad av god kvalitet medan brist på 

hopp ledde till en minskad vilja till att kämpa. Slutsatser: Ökad kunskap redan i 

sjuksköterskeutbildningen kring traumavård på akutmottagningar kan ge större 

medvetenhet om patienters upplevelser av omvårdnaden, vilket i sin tur kan leda till en 

bättre vård. Forskning för att öka insikten om patienters upplevelser av omvårdnaden 

efter ett trauma bör utföras. 
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Abstract  

Background: Trauma is something that appears unexpectedly and can lead to extensive 

consequences. Since the patients themselves cannot fully influence the situation itself, it 

is important that the nurse has the skills to offer the best possible care. Aim: The aim 

was to highlight patients' experiences of nursing care in the emergency department after 

experiencing a trauma. Method: A literature review was conducted with critical review 

and compilation of scientific articles within the chosen topic. A total of nine result 

articles were used. Results: Patients experiences could be divided into three themes: 

participation, security and hope. The result showed that patients' experiences of care in 

emergency rooms after a trauma alternated between positive and negative experiences. 

Participation was something that varied and affected patients' experience of nursing 

care. Being assigned information and relevant facts posed concerns and brought a sense 

of security. Hope was created by good quality care while lack of hope led to a reduced 

willingness to fight. Conclusions: Increased knowledge already in nursing education 

about trauma care in the emergency department can provide greater awareness about 

patients' experiences of care, which in turn can lead to better care. Research to raise 

awareness about patients' experiences of care after a trauma should be carried out.
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Inledning 

Vid trauma har kroppen varit utsatt för högenergetiskt våld med risk att utveckla 

livshotande skador (Wikström, 2012). Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna i 

den industrialiserade delen av världen hos patienter upp till 40 år (Regionalt medicinskt 

råd, 2011). Trots det utgör patienter som drabbats av trauma ingen vanlig grupp inom 

svensk sjukvård. Svårare trauma som kräver mer intensiv vård drabbar några tusen 

personer per år. År 2016 förekom uppskattningsvis 75 000 vårdtillfällen med trauma 

som huvudorsak, där hälften av skadorna varit trafikrelaterade och ca en tredjedel 

uppges varit på fallolyckor (Troëng, 2011). Vanliga skador är buk-thoraxskador och 

skallskador, varav den senare är vanligast (Troëng, 2011; Wiseman, Foster & Curtis, 

2016). Män utgör tre fjärdedelar av alla som drabbas av trauma, varav tre fjärdedelar av 

dessa har råkat ut för fallolyckor och trafikolyckor. Traumavård beräknas kosta cirka 

två miljarder kronor årligen (Troëng, 2011).  

  

World Health Organization (2004) har tagit fram vissa arbetsuppgifter som 

sjuksköterskan skall ansvara för i samband med traumavård. För en patientansvarig 

sjuksköterska innebär detta att kontrollera patientens vitala parametrar, iordningställa 

vårdplatserna med nödvändiga undersökningsinstrument, dokumentation samt att 

assistera läkaren vid behov. Enligt Regionalt medicinskt råd (2011) och Troëng (2011) 

har det låga antalet patienter som drabbats av trauma inom sjukvården lett till bristande 

erfarenhet och kompetens hos sjukvårdspersonal. Vilket i sin tur innebär att 

omvårdnaden blir lidande. Troëng (2011) menar vidare att omhändertagandet emellertid 

fungerar bra i många lägen, men likväl finns det potential till förbättring. Det är viktigt 

för patienter som drabbats av trauma att få en god patientsäker vård samt att 

omhändertagandet är av bra kvalitet och utförs på ett kompetent sätt. Trots det finns 

ingen specifik tjänsteman som tar hand om patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor vid 

trauma inom Sveriges kommuner och landsting. 

 

Tidigare forskning har i en högre utsträckning inriktat sig på behandling av det akuta 

fysiska traumat och på utfallet av skadan, istället för att fokusera på patienternas 

upplevelse och deras emotionella välbefinnande (Doohan & Saveman, 2013; Gabbe et 

al., 2013; Gabbe et al., 2014; Gruen, Gabbe, Stelfox & Cameron, 2012; Ogilvie, 

McCloughen, Foster & Curtis, 2015). För att utveckla denna del av sjukvården krävs 

mer forskning gällande hur vårdpersonalen främjar patienters hälsa efter ett trauma 

(Doohan & Saveman, 2013; Gabbe et al., 2013; Gabbe et al., 2014; Gruen et al., 2012; 

Ogilvie et al., 2015). 

  

Bakgrund 

Akutmottagning 

Akutmottagningar är en central punkt inom sjukvården och delas ofta in i tre kliniker: 

medicin, kirurgi och ortopedi (Wikström, 2012). Vid ankomsten på akutmottagningen 
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befinner sig patienten i ett unikt tillstånd där omvårdnaden underlättas med saklig och 

varsam information om det inträffade, vad som görs och vad som planeras. Det medför 

att patienten får en struktur och känsla av bemästring (Bergh M Johannesson, 2007). 

Innan den drabbade patienten når akutmottagningen, organiseras arbetslaget för 

mottagandet och den första omvårdnaden. Beroende på patientens skada och hur 

allvarlig den är, meddelar ansvarig sjuksköterska samtliga berörda om traumalarmet. 

Det innebär att ett antal personer ur olika professioner tillsammans går ihop med sin 

kompetens och bildar ett traumateam (Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint, 

2014). Professioner som finns representerade i ett traumateam varierar beroende på 

vilket trauma det rör sig om. Ett traumateam kan bestå av sjuksköterskor, anestesiolog, 

kirurg, undersköterska och medicinsk sekreterare. Traumateamet är erfarna och arbetar 

säkert och evidensbaserat med skadade och allvarligt sjuka patienter (Ekwall, 2014).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs det att patienter vid ankomst på 

akutmottagningen snarast ska bedömas utifrån sitt medicinska tillstånd, som bygger på 

objektiv information om patienten. Triage är ett inarbetat begrepp på svenska 

akutmottagningar (Wikström, 2012) och fungerar som ett turordningssystem som syftar 

till patientens medicinska angelägenhetsgrad istället för en väntetidsbaserad ordning 

(Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Vid triage processen utgår sjuksköterskan från 

anamnes, befintliga resurser, symtom och vitalparametrar. Metoden används på 

akutmottagningar för att säkerställa ett mer effektivt sätt för att ta hand om patienter 

med kritiska tillstånd, där risken för försämring är stor (Göransson et al., 2008). I 

Sverige saknas det en nationell gemensam etablerad triageskala (Wikström, 2012), 

däremot finns två triageskalor som fått stor spridning runt om på svenska 

akutmottagningar (Göransson et al., 2008). Triageskalorna Medical Emergency Triage 

and Treatment System (METTS) och Adaptiv processtriage (ADAPT) omfattar båda en 

femgradig nivå med färgerna röd-orange-gul-grön-blå. Triagenivå ett (röd) och nivå två 

(orange) kräver omedelbar läkarkontakt. Vid nivå tre (gul) och fyra (grön) anses den 

medicinska angelägenhetsgraden innebära en lägre medicinsk risk och säkert för 

patienten att vänta upp till fyra timmar. Triagenivå fem (blå) innebär inget behov av 

akutsjukvård (Göransson et al., 2008). 

 

Trauma                                         

I den femte upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

V) (American Psychiatric Association, 2013) beskrivs en traumatisk händelse som 

något plågsamt, ett direkt hot av död eller svår psykisk/fysisk skada. Trauma kan röra 

sig om en upplevd katastrof där patienten bevittnat eller varit involverad i en olycka 

alternativt överlevt en allvarlig sjukdom eller förlust av ett organ (Cullberg, 2006). Det 

sker oväntat och ger upphov till svår fysisk och/eller psykiskt trauma och kan därtill 

leda till omfattande och långvariga konsekvenser för individens hälsa (Troëng, 2011; 

Wiseman et al., 2016). Grundläggande intensiva känslor som skräck, fasa, raseri, vånda, 

avsky, skam och sorg är vanliga skildringar av hur ett trauma upplevs (Kramer & 

Green, 1991; Roth & Lebowitz, 1988).  
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Patienter som upplevt ett trauma och utsatts för kroppsskador alternativt psykiska 

påfrestningar är mer sårbara. Den fysiska smärtan tillsammans med ovissheten och 

rädslan ökar risken för komplikationer på grund av att påslaget av stresshormoner 

förstärks. Eftersom traumatiska stressreaktioner kan framträda månader eller år efter en 

traumaexponering är det betydelsefullt om sjuksköterskor behärskar en säker 

omvårdnad för patienter som drabbats av ett trauma (Bergh M Johannesson, 2007). 

 

År 1994 introducerades diagnosen akut stresstörning (ASD) för att identifiera akut 

traumatiserade patienter. Signifikanta störningar eller försämringar av det psykiska 

måendet som varade i minst två dagar och högst fyra veckor antyder på akut 

stresstörning (Bryant, 2017). Kvarstår symtomen fortfarande efter en månad 

kännetecknades det som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Friedlander, Friedlander 

& Marder, 2004). DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) tar upp följande 

diagnoskriterier för PTSD: exponering för faktiskt död eller livsfara, allvarlig skada 

eller sexuellt våld. Herdman (2015) definierar diagnosen som “en kvardröjande, 

försvårande reaktion på en överväldigande, traumatisk händelse” (s. 385). Risken för 

utveckling av syndromet beror både på mängd och typ av exponering av traumat som 

uppstått (Rosenberg et al., 2001).  

  

Omvårdnad vid trauma  

Omvårdnad syftar till att eliminera eller att undanröja patienters hälsoproblem och 

tillgodose patientens behov när det gäller liv och hälsa. I tillstånd då patienten saknar 

fysiska krafter, uthållighet, kunskaper, vilja och motivation kan sjuksköterskan försöka 

kompensera dessa bristande resurser med en hjälpande hand (Kristoffersen, Nortvedt, 

Skaug, Leksell & Källström Karlsson, 2016).  

  

Vid kritiska situationer har sjuksköterskan en betydande roll genom tröstande tal. Det 

innebär att ögonkontakt och fysisk kontakt bibehålls med patienten genom pågående 

situation. Med ord, röstläge och tonfall har sjuksköterskan en möjlighet att hjälpa den 

traumatiserade patienten att återfå och behålla fattningen genom den akuta processen 

(Benzein, 2012; Holbery, 2014). Förståelse för smärtuttryck och oupphörligt hålla den 

drabbade uppdaterad om situationen är viktiga faktorer (Benzein, 2012). Genom att visa 

ömsesidig respekt för varandra skapas tilltro, vilket innebär att patienten lättare kan 

beskriva sitt lidande och hälsa. Vid vårdande kommunikation försöker sjuksköterskan 

lindra patientens lidande och skapa en ömsesidig dialog (Fredriksson, 2017). 

  

Till stor del handlar arbetet med patienter som drabbats av trauma om att återställa eller 

bibehålla kroppsfunktioner såväl som att agera stöd för patienten under vårdtiden. En 

omvårdnadsteoretiker som arbetat mycket utifrån detta är Dorothy E. Johnson som med 

sin ”Behavioral System Model" hade grundtanken som innebar ständiga justeringar för  

att uppnå, behålla eller återfå balans i patienters sjukdomstillstånd. Modellen har 

använts inom öppenvård, slutenvård och sjuksköterskeadministration (Fawcett, 2005) 
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och visats sig vara tillfredsställande som underlag vid vårdplanering och 

omvårdnadsåtgärder, både av patienter och vårdgivare (Johnson, 1980). Vidare förklarar 

Johnson (1980) att sjuksköterskan med hjälp av “Behavioral System Model” analyserar 

patientens omvårdnadsbehov. Johnsons modell anses vara omfattande och tillräckligt 

bred för att inkludera nödvändiga omvårdnadsområden på akutmottagningen samt ge 

riktlinjer för utbildning och forskning (Brown 2006). Genom användandet av Johnsons 

modell får sjuksköterskan på akutmottagningen möjligheten att på ett strukturerat vis 

faställa, planera och utvärdera patienters omvårdnadsbehov (Holaday, 2014). När 

beteenderubbningar som oberäknelighet, desorientering och dysfunktionalitet 

uppkommer hos patienter kan sjuksköterskor bruka modellen (Johnson, 1980). 

Identifiering av problem, insamling av information samt försöka uppnå stabilitet hos 

patienter är något som krävs av sjuksköterskor vid omvårdnad (Jenkins, 1969; Miller, 

1965). Sjuksköterskor behöver stötta patienter i lägen där de upplever stress över 

sjukdomstillståndet (Johnson, 1961). 

 

Johnsons modell har även använts inom andra delar av vården, exempelvis vid 

utvärdering av patienter med orörlig arm (Rawls, 1980), samt fastställandet av utfallet 

kring omvårdnadsplanen för strokepatienter (Herbert, 1989). Båda Rawls (1980) och 

Herbert (1989) menade att Johnsons teori innebar en teoretisk bas (Herbert, 1989; 

Rawls, 1980). Enligt Fruehwirth (1989) var teorin även verkningsfull för att bilda en 

supportgrupp för sjukvårdspersonal som behandlade sjuka patienter. Likaså har 

modellen använts då patienter haft komplexa behov (Brinkley, Ricker & Toumey, 

2007). 

 

Problemformulering 

Trauma har stor påverkan på de som drabbas och sjuksköterskan har en betydande roll i 

den omvårdnad patienten får på en akutmottagning. Omvårdnaden ska utföras i samråd 

och med respekt för patientens autonomi. Ur det hänseendet är det viktigt att belysa 

patientens perspektiv angående hur omvårdnaden upplevs och påverkar patienten.  

 

Syfte  

Syftet var att belysa patienters upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningen efter 

att ha drabbats av trauma. 

 

Metod 

Design  

En allmän litteraturöversikt genomfördes genom sökning, kritisk granskning och 

sammanställning av litteraturen inom det valda ämnet (Forsberg och Wengström, 2015). 
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Datainsamling  

Artikelsökningar gjordes i databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(CINAHL) och Public Medline (PubMed), då dessa innehöll relevant publicerad 

forskning. CINAHL är specifikt inriktat på omvårdnadsforskning, medan PubMed 

innehåller områdena omvårdnad, medicin och odontologi. En inledande fritextsökning 

genomfördes för att kontrollera och få en överblick över mängden publicerade 

vetenskapliga artiklar. Booleska operatorer som användes i samtliga sökningar var AND 

och OR för att nå ett bättre urval av kvalitativa vetenskapliga artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2015). Följande inklusionskriterier användes för att avgränsa urvalet: årtal 

mellan 2004–2017 och 2007–2017, peer-review-granskade vetenskapliga artiklar och 

artiklar skrivna på engelska (bilaga B). Genom trunkering inkluderades fler sökord i 

dess olika böjningsformer (Östlundh, 2017). Exklusionskriterer var studier som inte 

svarade mot syftet, review- artiklar, vetenskapliga artiklar som inriktade sig mot barn 

eller personer som besökte akutmottagningen och inte var involverade i något trauma 

samt artiklar som inte var etiskt godkända. 

  

Sökning i databasen CINAHL 

I databasen CINAHL användes den avancerade sökfunktionen med tillägg av: peer 

review, publiceringsår 2007–2017 och engelska. Inledningsvis användes major headings 

[MH] i sökningarna, eftersom antalet resultat var få övergick sökningarna till fritext. 

Trauma var ett centralt begrepp som användes i sökningarna. Endast en sökning gjordes 

utan att använda sökordet trauma, för att ta reda på om det innebar en skillnad i antal 

relevanta vetenskapliga artiklar. Sökningen resulterade i en vetenskaplig resultatartikel. 

Sökord som användes i CINAHL var följande: emergency department, acute care, 

physical trauma, emergency, patient, patient attitude, patient participation, patient 

experience, patient perceptions, patient opinions, patient view, encounter, trauma, 

trauma care, trauma unit, injured, satisfaction, care. För en bredare sökning gjordes 

trunkeringar av följande ord: patient*, experienc* (Bilaga A). Sökningarna i CINAHL 

resulterade i totalt 393 artiklar där 92 abstrakt lästes igenom. Totalt lästes nio artiklar 

igenom och bedömdes, av dessa valdes ytterligare två artiklar bort eftersom de inte 

svarade mot studiens syfte. De kvarstående sju vetenskapliga artiklarna granskades 

enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig kvalitet och 

valdes sedan ut som resultatartiklar.  

 

Sökning i databasen PubMed 

I PubMed användes trunkering vid första sökningen på sökorden experienc* och nurs*, 

vilket inte resulterade i några artiklar. Trunkering användes även på sökorden patient* 

perspectiv*. Andra sökord som nyttjades var: emergency department, patient 

perspective och trauma (Bilaga A). Inklusionskriterierna som användes var följande: 

artiklar som var peer review-granskade, hade publiceringsår mellan 2004–2017 och 

2007–2017 samt var skrivna på engelska. Exklusionskriterer var vetenskapliga artiklar 



 

 6 

som inte svarade mot syftet och handlade om patienter som uppsökt akutmottagningen 

för andra besvär än trauma eller artiklar som inriktade sig specifikt mot barn under 18 

år. Sökningarna resulterade i totalt 138 artiklar där 38 abstrakt lästes igenom. De övriga 

100 vetenskapliga artiklarnas titlar motsvarade inte syftet. Av de 38 abstrakten som 

lästes igenom, var det två relevanta vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet och 

granskades enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskaplig 

kvalitet och valdes ut till resultatartiklar. 

 

Dataanalys  

Dataanalysen utgår från en databearbetning som inleddes med att skapa en översikt på 

varje artikel och redovisas i artikelöversikten (Bilaga C). Artiklarna som valdes ut efter 

att abstrakten hade lästs igenom och granskats enligt Carlssons och Eimans (2003) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Bedömningsmallen innehåller fyra 

indikationer för vetenskaplig kvalitet: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet. Totalt granskades 11 möjliga resultatartiklar. Två artiklar valdes bort då 

de inte helt stämde överens med studiens syfte.  

 

Av de nio resultatartiklar som valdes till litteraturstudien var åtta vetenskapliga artiklar  

kvalitativa och en var mixad-metod. De åtta kvalitativa artiklarna granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ forskning. En resultatartikel 

var mixad-metod, där Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod och bedömningsmall för studier med kvantitativ metod användes. Den 

mixade-metod artikeln erhöll grad I, vilket innebär hög vetenskaplig kvalité. De 

vetenskapliga artiklarna som valdes ut, lästes igenom ett flertal gånger. De 

vetenskapliga artiklarnas resultat som bearbetades genom att diskutera och urskilja dess 

likheter och skillnader. Meningar i resultaten som ansågs vara relevanta för studiens 

syfte markerades. Snarlik information grupperades och gav upphov till tre teman för den 

här litteraturöversikten. De tre teman som framkom var: Delaktighet, Trygghet och 

Hopp. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken bygger på ett självbestämmande och handlar om att värna människors 

rättigheter och grundläggande värde (Henricson 2012). Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) tar upp att etiska principer ska tillämpas vid all forskning, med ändamål att 

skydda den personliga integriteten mot överträdelse. En etisk ansökan med ett 

godkännande skall därför finnas då en studie skall kunna påbörjas (SFS 1998:204). 

Enligt Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) måste mänskliga rättigheter följas när en 

etikprövning utförs som avser människor. Enligt Henricson (2012) får forskning endast 

bedrivas om individers värde respekteras samt att grundläggande frihet, hälsa och 

personlig integritet tas i beaktande. Vetenskapen skall ej ha företräde för människans 

välbefinnande och studien får endast genomföras av forskare som har kompetens 
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(Henricson 2012). Vidare menar Henricson (2012) att det vid en vetenskaplig studie 

alltid måste finnas samtycke av deltagarna vilket minskar risken för utnyttjade. Genom 

att följa rättviseprincipen behandlas deltagarna likvärdigt oberoende av kön, härkomst, 

diagnos, bakgrund eller ålder (Kjellström, 2012). Det framkommer i resultatartiklarna 

att samtliga deltagare gav samtycke till sin medverkan. Litteraturöversikten anses vara 

av nytta då en ökad förståelse uppnås av patienters upplevelser av omvårdnaden på 

akutmottagningen efter att ha drabbats av ett trauma. 

 

Resultat  

Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar med studier utförda i Australien, 

Finland, Kanada, Storbritannien och Sverige. I resultatet beskrevs patienters upplevelser 

av omvårdnad på akutmottagningen efter ett inträffat trauma. Det var både positiva och 

negativa upplevelser som uppkom under vårdtiden. I resultatet framkom tre teman: 

delaktighet, trygghet och hopp. 

 

Delaktighet  

Möjligheten för patienter att vara delaktiga och hjälpa till i den egna omvårdnaden var 

något som värdesattes. Det kunde exempelvis röra sig om att vårdpersonalen bad 

patienten att fortsätta andas. En patient återgav det som positivt, att inte enbart behöva 

stå vid sidan om (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004). Patienter önskade en ärlig 

och tydlig information kring händelseförloppet (Leppäkoski, Paavilainen, & Astedt-

Kurki, 2011; Wiman, Wikblad, & Idvall, 2006). Genom att involvera patienten med 

viktig information, en handlingsplan och aktuellt status kring det aktuella 

hälsotillståndet framkallades en delaktighet (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; 

Ringdal, Plos, & Bergbom, 2008). 

 

Det fanns dock även patienter som inte upplevde att de fick vara delaktiga, en patient 

uttryckte sig: “I experienced it as not feeling being involved at all, it was mostly about 

taking as many blood samples as possible to get the job done and that was all” (s. 2612. 

Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2011). Det kunde även upplevas som om de första 

vårdgivarna mest var intresserade av att undersöka den fysiska kroppen med hjälp av en 

specifik mall för att utesluta livshotande skador. Vårdpersonalen fokuserade sig mer på 

undersökningen av den fysiska kroppen än på den psykiska delen, vilket ledde till att 

patienterna vid vissa tillfällen inte kände sig sedda eller delaktiga. Det gjorde att de 

kände sig mindre viktiga (Elmqvist et al., 2011; Leppäkoski e al., 2011; Ringdal et al., 

2008). Andra patienter upplevde att bristen på kommunikation och delaktighet ledde till 

känslor av ovisshet om hur situationen såg ut och hur det skulle utvecklas (Elmqvist et 

al., 2011; Leppäkoski et al., 2011; Skene, Pott, & McKeown, 2017; Wiman et al., 

2006). Sjukvårdspersonal hade förväntningar om att patienterna hade kunskaper om hur 

tillvägagångssättet på akutmottagningen såg ut, samtidigt som patienterna kände att de 

befann sig i en miljö där mötet var oförutsägbart med oförutsägbara och oklara 
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riktlinjer. Mötet kunde bli försämrat eftersom dessa motstridiga känslor skapade en 

ovisshet hos båda parter. Ovissheten hos patienterna gav en minskad chans till 

förberedelse och delaktighet (Elmqvist et al., 2011; Ringdal et al., 2008).  

 

Patienter upplevde ett välbehag när sjuksköterskorna använde humor och småpratade 

under omvårdnaden samt även vid behandlingen. Stämningen kunde därmed lättas upp 

då patienten hamnade i lite mer utsatta lägen, exempelvis när kläder klipptes av. 

Påfrestande situationer lättades upp med humor, det kunde röra sig om skämt som 

initierades av både patienter och vårdpersonal (Skene et al., 2017; Wiman et al., 2006). 

Det framkom att mängden smärtlindring och/eller stress påverkade patienternas minne 

och gjorde det svårt för dem att ta till sig muntlig information (Kimmel et al., 2016). 

Även patienter som inte kunde delta i mötet med vårdpersonalen, kände sig mindre 

viktiga (Elmqvist et al., 2011; Leppäkoski et al., 2011; Ringdal et al., 2008). Patienter 

kunde även uppleva informationen som bristfällig innan hemgång. Genom att erbjudas 

en skriftlig information gällande omvårdnadssituationen kunde patienterna bättre ta till 

sig det inträffade, vilket skapade en delaktighet (Kimmel et al., 2016). 

                    

Trygghet 

Kombinationen av effektiviteten hos personalen och deras omvårdnad skapade en 

atmosfär där patienter kände sig trygga och omhändertagna. Det framkom också att 

patienter upplevde att vaksamhet och behandling från vårdpersonal skapade en trygghet 

(Elmqvist et al., 2011; Skene et al., 2017; Tutton, Seers, & Langstaff, 2008). Det var 

viktigt för patienter att träffa samma personal på akutmottagningen och att inte bli 

lämnade ensamma (Ringdal et al., 2008; Skene et al., 2017). När vårdpersonalen 

lyssnade, tog hand om de emotionella behoven samt skapade en trygghet hos 

patienterna genererades en terapeutisk miljö. Med denna miljö ansåg patienterna att 

vårdpersonalen ansträngde sig och arbetade på ett mer effektivt, snabbt, harmoniskt och 

förberett sätt. När personalen visade en säkerhet i sitt arbete kände sig patienterna 

trygga (Ringdal et al., 2008; Skene et al., 2017), en patient uttryckte följande: ”In ED 

they were all in harmony with each other. . . They all had a job to do and they did it, in 

sequence and sometime in parallel, they just knew what to do and they did It” (s. 3. 

Skene et al., 2017). Regelbundna kontroller gjorde att patienterna kände sig trygga, 

likaså när personalen var organiserade och hade koll på dem (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004; Wiman et al., 2006). Denna omvårdnad gav patienterna 

förnimmelser av bekvämlighet, trygghet och att bli bemött med respekt (Skene et al., 

2017). 

  

Eftersom den inledande omvårdnaden efter traumat upplevdes överväldigande av 

patienten, bidrog sjuksköterskornas och traumateamets vårdkunskaper till en känsla av 

trygghet (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Tutton et al., 2008). Ett lugn och en 

trygghet skapades när patienten fick information om sjukdomsläget. Svaren på frågor 

om vad, hur länge och varför var nödvändiga (Elmqvist et al., 2011; Ringdal et al., 

2008). Då mötena med vårdpersonalen ofta blev korta upplevde patienterna att tiden 
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saknades för att ställa uppkomna frågor kring vårdsituationen. Trots ett outtalat 

missnöje till följd av bristfällig tid, gav patienterna ett sken över att vara nöjda med 

situationen. Känslor av trygghet kunde dock samexistera med exempelvis oro och 

ångest. Patienter som drabbats av trauma beskrev känslan av säkerhet vid ankomsten på 

akutmottagningen som en trygghet ihop med ångest och upplevelsen av att förlora sig 

själv (Ringdal et al., 2008; Tutton et al., 2008). En del patienter beskrev sina minnen av 

ankomsten till akutmottagningen som säkerhet tillsammans med ord som rädsla, ångest 

och känslan av övergivenhet (Ringdal et al., 2008; Skene et al., 2017).   

 

Hopp 

Omvårdnad av god kvalitet bidrog till känslan av hopp (Tutton, Seers, & Langstaff, 

2012). När patienterna möttes upp av specialister inom traumavård växte tilltron till att 

det skulle bli bättre, vilket tillsammans med att vårdpersonalen arbetade på ett effektivt 

sätt gjorde att de fick en tillförsikt (Skene et al., 2017). Patienter upplevde hopp som en 

målmedveten, positiv och stark känsla som skapade motivation och innebar en viktig 

faktor för ett tillfrisknande och möjlighet att kunna gå vidare (Skene et al., 2017; Tutton 

et al., 2012). Brist på upplevelsen av hopp samtidigt som känslan av lidande kunde leda 

till en minskad lust att kämpa för en framtid. Minskad rörlighet och smärta ledde till att 

patienter upplevde en försvagning som gjorde det problematiskt att försöka få kroppen 

att fungera (Tutton et al., 2012). Utskrivning till en vårdavdelning efter att tillståndet 

stabiliserat sig gjorde att patienterna fick en känsla av att läget var okej och att det var 

ett steg mot tillfrisknande. Även då traumat fanns kvar upplevde patienter en 

hoppfullhet om framtiden (Skene et al., 2017). En del patienter kände sig starkare efter 

det upplevda traumat. Patienternas upplevelse av omvårdnaden från vårdtiden förde 

med sig en ny uppskattning på livet och till sina närstående. Uppenbarelsen om hur 

skört livet var ledde till en ny syn på framtiden och ingav hopp (O’Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

I denna allmänna litteraturöversikt utfördes sökningar, kritisk granskning och 

sammanställning av litteraturen inom det valda ämnet. Detta användbara 

tillvägagångssättet tas upp av Forsberg och Wengström (2015). I en litteraturöversikt är 

det möjligt att sammanställa data gällande kunskapsläget inom det valda området, i 

avsikt att besvara syftet (Östlundh, 2017). Inledningsvis genomfördes en 

översiktssökning kring trauma och dess omvårdnad. Detta skapade en viss förförståelse 

för bredden kring publicerade forskningsartiklar rörande omvårdnad knutna till 

trauman. För att stärka trovärdigheten genomfördes datainsamlingen i olika databaser 

(Henricsson, 2012). Artikelsökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed 

eftersom dessa innehöll relevant publicerad forskning. CINAHL är specifikt inriktad på 

omvårdnadsforskning och PubMed innehåller forskning kring omvårdnad, medicin och 
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odontologi. En inledande fritextsökning genomfördes för att kontrollera och få en 

överblick över mängden publicerade artiklar. I artikelsökningarna visade det sig tidigt 

att databaserna PsycINFO och ScienceDirect inte gav några träffar som svarade mot 

syftet, därför genomfördes sökningarna i databaserna CINAHL och PubMed.  

  

Många artiklar stämde inte mot litteraturöversiktens syfte. Vidare exkluderades artiklar 

där det inte framkom om patienten anlänt till akutmottagningen på grund av ett trauma, 

artiklar skrivna utifrån vårdpersonalens eller forskarnas upplevelser samt artiklar med 

patienter under 18 års ålder. Även artiklar där studier var gjorda i länder från den icke 

industrialiserade delen av världen uteslöts då skillnaden i akutsjukvården hade visats sig 

skilja från länder tillhörande den industrialiserade delen. Likaså exkluderades artiklar 

skrivna på språk som inte var på engelska eller svenska. Genom att utesluta artiklar från 

vissa delar av världen och artiklar skrivna på ett språk som inte behärskades är det 

möjligt att relevant forskning gått förlorad. Inklusionskriterierna innehöll vetenskapliga 

artiklar med patienter som drabbats av ett trauma i åldern 18 år och uppåt eftersom 

resultatet då baserades på majoriteten av de patienter som drabbats av trauma, samt att 

inriktning mot barn inte fick användas i studien.  

  

Tillvägagångssättet för sökningarna var ordkombinationer av betydelse samt passande 

nyckelord för syftet. Booleska operatorer som användes i samtliga sökningar var AND 

och OR för att nå ett bättre urval av artiklar (Forsberg & Wengström, 2015). Genom 

trunkering, inkluderades fler sökord i dess olika böjningsformer (Östlundh, 2017). 

Sökningar med ämnesord för området resulterade i noll träffar och inkluderades därför 

inte. Sökningarna resulterade i nio valda vetenskapliga artiklar där majoriteten 

publicerats mellan åren 2007–2017. En artikel publicerades dock redan år 2004, denna 

vetenskapliga artikel inkluderades eftersom den svarade mot syftet i studien och för att 

upplevelserna inte torde ha varit annorlunda då jämfört med senare. Totalt blev det åtta 

kvalitativa vetenskapliga artiklar och en mixad vetenskaplig artikel som upplevdes 

relevanta och svarade mot syftet. De nio valda vetenskapliga artiklarna lästes igenom 

upprepade gånger individuellt för att stärka pålitligheten (Henricson, 2012), därefter 

återgavs information som ansågs svara mot syftet och diskuterades gemensamt. 

  

Med hjälp av de fyra indikatorerna för vetenskaplig kvalitet för kvalitativ design, 

diskuterades och exemplifierades studiens styrkor och svagheter. Indikationerna som 

hjälpte till att säkerhetsställa kvalitén var bekräftelsebarhet, pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet. För studiens pålitlighet valdes endast artiklar som var vetenskapligt 

granskade och även expertgranskade av ämnesexperter innan publicering (Henricson, 

2012). Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

användes för att styrka den vetenskapliga kvaliteten i litteraturöversikten. Enbart artiklar 

av grad I och II analyserades och inkluderades i resultatet. Det kan ses som en svaghet 

för studiens trovärdighet att använda artiklar av grad II, då innehållet i artiklarna 

speglade syftet väldigt väl grundades beslutet att ändå inkludera dessa. Relevant 

information om ämnet skulle annars kunna gått förlorat och studiens resultat skulle 

därför blivit bristfällig. Ytterligare en svaghet avseende pålitligheten var att detta var 
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första gången författarna gjorde en litteraturöversikt. Genom att kritiska utomstående 

individer på seminarier granskat datainsamlingen och rimligheten i resultatet ökade 

bekräftelsebarheten. Kontinuerlig korrekturläsning med justeringar genomfördes under 

hela arbetsprocessen för att bibehålla en röd tråd i litteraturöversikten.  

 

Någon förförståelse om det valda ämnet mer än en allmän övergripande kunskap om 

vad trauma, akutmottagning och omvårdnad innebar, fanns ej. Den kunskap som 

existerade påverkade inte resultatet eftersom det behövdes en djup bearbetning av 

litteraturen för att få tillräcklig kännedom gällande området. Artiklarna i 

litteraturöversikten var ifrån länder som ansågs ha motsvarande sociokulturell kontext, 

vilket innebär att litteraturöversiktens resultat kunde vara överförbart till andra länder 

med likartad samhällsstruktur och sjukvårdssystem. Litteraturöversiktens styrka var att 

bearbetningen skett genom växelvis individuellt arbete med studiens delar och att 

helheten sedan har sammanställts och utarbetats gemensamt. För att förhindra risken för 

feltolkningar diskuterades innebörden av olika texter kontinuerligt. Artiklar av 

kvantitativ ansats användes inte eftersom resultatens redovisning utgick mer ifrån 

patienters upplevelser och inte statistik och siffror. 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser som misstro, panik, kyla, skakningar och hjärtklappning uppstår ofta efter 

ett trauma, likaså hopp, chock, ensamhet och smärta (Skene et al., 2017; Tutton et al., 

2012). Omvårdnaden på akutmottagningen efter ett trauma blir då extra viktig. I den här 

litteraturöversikten framkommer det att patienterna upplever omvårdnaden som något 

positivt om den gör att de känner sig delaktiga, trygga och om den inger hopp. Genom 

att ta reda på patienters upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningen efter ett 

inträffat trauma gör det att sjuksköterskan lättare kan anpassa sig till patientens 

omvårdnadsbehov samt identifiera områden som behöver utvecklas eller stärkas. 

Holbery (2014) tog upp egenskaper som en sjuksköterska bör besitta, det rör sig 

exempelvis om att kunna visa empati och förståelse samt vara lyhörd och mottaglig 

gentemot andra.  

 

Då traumatiska stressreaktioner ger sig tillkänna månader eller år efter en 

traumaexponering är det betydande om sjuksköterskan bemästrar en säker omvårdnad 

för patienter som drabbats av ett trauma (Bergh M Johannesson, 2007). Risken för 

utveckling av en efterföljande diagnos, exempelvis ASD eller PTSD beror både på 

vilken typ och mängden trauma patienten varit med om (Rosenberg et al., 2001). 

Eftersom trauma påverkar patienter olika är det bra om sjuksköterskor känner till 

påslaget av stresshormoner och även behärskar att identifiera viktiga symtom. Bryant 

(2017) tar upp ASD som en möjlig diagnos för patienter att drabbas av som varit 

involverade i ett trauma. Vid ASD har patienterna symtom såsom undvikande och 

återupplevande (American Psychiatric Association, 2013). PTSD är en annan diagnos 

patienter kan drabbas av till följd av en traumatisk händelse, men symtomen visar sig 

först efter veckor eller år (Friedlander et al., 2004). Medvetenhet hos sjukvårdspersonal 



 

 12 

om att dessa diagnoser kan uppenbara sig kan leda till tidigare insatser, som exempelvis 

att ge information om tillstånden till patienterna. På så sätt kan patienterna förbereda sig 

på eventuell utveckling av ASD eller PTSD samt själva känna igen symtomen. 

 

Johnson (1980) beskriver hur viktigt det är att återställa och upprätthålla patientens 

balans och stabilitet. Patienter med normala vitala parametrar har troligen en bättre 

chans till återhämtning och tillfrisknande än uppstressade patienter (Johnson, 1980). 

Bemötandet visar sig vara en väldigt viktig del för att patienten skall kunna bemästra 

den traumatiska situationen och leva vidare. Kanske är det värdefullt att arbeta efter 

Johnsons teori på akutmottagningar med patienter som drabbats av trauma. På detta sätt 

kan stor vikt läggas på bemötandet vilket kan främja en god omvårdnad. 

 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) beskrivning av de kompetenser en sjuksköterska 

bör besitta för att kunna ge en bra omvårdnad är viktiga eftersom omvårdnaden är en 

betydelsefull del i patienternas upplevelse av omhändertagandet. Enligt 

omvårdnadsteoretikern Johnson är det nödvändigt och viktigt att ställa frågor kring 

patientens nutid och historia för att göra en utförligare vårdplanering med tillhörande 

omvårdnadsåtgärder (Holaday, 2014; Johnson, 1980).  

 

Sjuksköterskan ska sträva för en så bra personcentrerad vård som möjligt, där patienten 

känner sig delaktig i omvårdnaden. Detta gäller i lika hög utsträckning både för de 

psykiska som de fysiska behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Genom att utgå 

från patientens upplevelse och egna resurser finns möjlighet till personcentrerad vård. 

Wiseman et al. (2016) belyser att omvårdnaden mest hade koncentrerats på den fysiska 

kroppen istället för patienternas emotionella behov som hamnade i bakgrunden 

(Wiseman, et al., 2016). Fysisk smärta innebär en stark känsla som troligtvis omgående 

behöver åtgärdas för att patienten inte skall behöva uthärda en väldigt påfrestande 

situation. Sjuksköterskan bör försöka inspirera till hopp som möjliggör att patienten blir 

optimistisk och upplever potential till att hantera sin smärta. Murphy, Edwards, Seggie 

och Curtis (2011) tar upp att en patient uttrycker det som positivt om personalen är 

stödjande och trevliga (Murphy et al., 2011). Det har visat sig att ett dåligt bemötande i 

omvårdnadsmiljön medför att patienten tolkar förhållanden som bristfälliga. Om 

patienten inte litar på sjuksköterskans kompetens, påverkas omvårdnaden negativt 

(Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003).  

 

Vårdpersonalen som visar upp både struktur och kunskap kring traumavård, inger en 

trygghet för patienterna och känslan av att bemästra situationen som uppstår (Bergh M 

Johannesson, 2007; Elmqvist et al., 2011). Tilltron till sjukvårdspersonalens kompetens 

är av stor vikt för att patienter inte skall känna sig oroliga (Nyström et al., 2003). 

Genom skicklighet kring omvårdnaden finns det bättre underlag för att uppfylla känslan 

av trygghet. 

 

För att patienter ska erhålla en begriplig och ärlig information och därmed känna sig 

delaktiga, behöver det arbetas för en god kommunikation mellan patienter och personal. 
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Holbery (2014) tar upp viktiga egenskaper som sjuksköterskor bör tänka på i avsikt att 

uppnå en god kommunikation och det är att aktivt lyssna, behålla ögonkontakt, använda 

en vårdande beröring, visa ett omsorgsfullt engagemang, ömsint tonläge samt sätta sig 

hos patienten med ett medvetet kroppsspråk för en ömsesidig positiv påverkan 

(Holbery, 2014). Som sjuksköterska kan det även vara viktigt att säkerhetsställa var 

patienten befinner sig informationsmässigt. Slatore et al. (2012) anser att sjuksköterskor 

bör kunna förklara aktuell situation på ett informativt sätt, både till patienter och deras 

anhöriga med avsikten att göra dem kontinuerligt delaktiga. 

 

Sjuksköterskan har en betydande roll i att säkerställa att patienten erhållit relevant och 

rimlig information om sitt tillstånd. Stöd från sjuksköterskan är betydelsefullt när 

patienter upplever stress (Johnson, 1961), vilket troligen är en stark upplevelse som ofta 

uppstår efter att ha drabbats av ett trauma. Sjuksköterskans stöd kan förhoppningsvis 

skapa en trygghet hos patienterna. När en trygghet uppstår så bör det i sin tur kunna leda 

till att patienterna upplever att de kan vara delaktiga i omvårdnaden eftersom en trygg 

bas antagligen kan göra att självförtroendet ökar. Sandström, Nilsson, Juuso och 

Engström (2016) menar att då sjuksköterskor är öppna och uppriktiga, känner 

patienterna till vad som förväntas. När det inte finns ett gynnsamt meningsutbyte om 

hur situationen och behandlingen fortlöper kan det vara lätt för patienten att bli förvirrad 

och orolig (Bergh M Johannesson, 2007). 

 

Angiven information bör anpassas, eftersom ingen människa är den andre lik med 

avseende på behov och reaktioner efter ett inträffat trauma. Bergh M Johannesson 

(2007) menar att saklig information kring situationen gör att patienten behärskar 

utgångsläget på ett bättre sätt. Vilket innebär en möjlighet till delaktighet och en bättre 

förståelse av informationsutbytet som äger rum mellan patienten och sjuksköterskan 

(Bergh M Johannesson, 2007). I spåren efter ett trauma uppskattar patienter att 

vårdpersonalen tar hänsyn till deras trygghetsbehov samt anstränger sig för att framkalla 

en läkande omgivning (Bergh M Johannesson, 2007; Elmqvist et al., 2011; Tutton et al., 

2008). Genom att hålla patienter uppdaterade om sin hälsosituation finns möjligheter att 

känslan av trygghet ökar.  

 

Värdefull kunskap och praktiska färdigheter prioriteras över en vårdande attityd enligt 

Nyström et al. (2003). Det visar att reflektioner och diskussioner beträffande 

omvårdnadskompetensen i sjuksköterskeutbildningen borde utökas, parallellt med att 

etablerade sjuksköterskor arbetar mot att patienterna skall bli mer aktiva i sin 

omvårdnad. Genom utbildning finns möjlighet till utveckling av området som sannolikt 

resulterar i en bättre vård för patienten. Vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet 

kan bidra med evidensbaserad vård, vilket innebär att god vård utförs på bästa sätt. 

Detta bör även kunna leda till ett minskat antal komplikationer för patienterna. Vid 

personlig kommunikation med sjuksköterskan V. Liljengren framkom att: 

 

Akutmottagningen på Hallands sjukhus i Halmstad har regelbundna 

traumaövningar. Övningarna utförs på akutrummen med levande 
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markörer och all personal som behövs vid ett traumafall medverkar. 

Detta för att göra det så verklighetstroget som möjligt. Efter varje fall 

samlas de inblandade för att utvärdera arbetet. Det handlar mycket om 

att förbättra rutiner och samarbetet inom arbetsgruppen och hitta 

eventuella risker, allt för att göra vården så professionell och 

patientsäker som möjligt (V. Liljengren, personlig kommunikation, 17 

december 2017). 

 

Dorothy E. Johnson tar i sin omvårdnadsteori upp vikten av utbildning för vårdpersonal 

(Brown 2006). Utbildningsprogram med träning och simuleringsövningar för 

vårdpersonalen är effektiva sätt att minska misstag och bättra beteendemönster, attityder 

samt kommunikation mellan involverad vårdpersonal (Kilner & Sheppard, 2010; Morey 

et al., 2002; Rudy, Polomano, Murray, Henry & Marine, 2007). Det vore kanske 

lämpligt med återkommande kurser för vårdpersonalen på akutmottagningarna runt om i 

Sverige, med både information och praktiska övningar rörande sällsynta förekommande 

situationer. Johnsons modell är ett exempel som sjuksköterskor på akutmottagningar 

kan använda för att utvärdera, fastställa och planera patientens omvårdnadsbehov. 

Holaday (2014) belyser att modellen ger förankring i att omvårdnadsåtgärder och 

vårdplanering skall utföras på ett godtagbart sätt (Holaday, 2014). Johnsons teori bör 

därmed även kunna appliceras hos sjuksköterskor som vårdar patienter med trauma på 

akutmottagningen då planering av omvårdnad troligtvis även sker där. Modellen tar upp 

att det finns en typ av struktur i tillvägagångssättet (Holaday, 2014), vilket bör resultera 

i ett seriöst omhändertagande och fördelaktig omvårdnad på akutmottagningen.  

 

Konklusion 

Litteraturöversiktens resultat tyder på att patienters upplevelser av omvårdnaden på 

akutmottagningen innebär både positiva och negativa upplevelser. Att inge patienter 

upplevelsen av delaktighet, trygghet och hopp visade sig vara viktigt vid omvårdnaden. 

Patienterna upplevde att sjukvårdspersonal bemötande hade en stor betydelse för dessa 

upplevelser. Delaktighet kunde uppfyllas med god information och kommunikation, 

medan trygghet kunde infrias genom att sjukvårdspersonalen gav tillräckligt med 

information och visade att de hade kunskap inom området. Hopp kunde erfaras när 

sjukvårdspersonalen inspirerade till optimism. Det är av största vikt att öka 

medvetenheten kring patienters upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningar efter 

ett inträffat trauma då det kan leda till att omvårdnaden förbättras. 

 

Klinisk implikation 

Efter en traumatisk händelse finns potential att utveckla psykosomatiska symtom om 

inte efterföljande känslor bearbetas på rätt sätt. Med ett professionellt omhändertagande 

och adekvat krisstöd kan akut stressyndrom eller posttraumatiskt stressyndrom, PTSD 

avstyras genom att realisera patienters psykiska upplevelser och bättre tillgodose 
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behoven. Möjlighet till förbättring och utveckling av omvårdnaden vid trauma på 

akutmottagningar kan bli verklighet genom en ökad medvetenhet av patienters 

upplevelser. Fler kvalitativa studier bör göras för att öka insikten om patienters 

upplevelser kring omvårdnaden efter ett inträffat trauma. Då mer forskning utförs 

utvecklas ett bättre underlag för att på ett evidensbaserat sätt kunna implementera det i 

omvårdnaden. Förhoppningar är att denna litteraturöversikt når fram och bidrar till att 

sjuksköterskor tar del av ny kunskap som är betydelsefulla kring omvårdnaden av 

patienter som utsatts för ett trauma. Denna litteraturöversikt belyser både negativa och 

positiva upplevelser och har möjlighet att vara användbar vid förbättringsarbeten på 

akutmottagningar. 

 



 

 

Referenser 

*  = resultatartiklar 

  

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. 

 

Benzein, E. (2012). Hopp. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Reds.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (1: a uppl., s. 239–247). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bergh M Johannesson, K. (2007). Psykologiskt omhändertagande av skadade. I S.  

Lennquist (Red.), Traumatologi (1: a uppl., s. 473–482). Stockholm: Sten 

Lennquist och Liber AB. 

 

Brinkley, R., Ricker, K. & Toumey, K. (2007). Esthetic knowing with a hospitalized 

morbidly obese patient (abstract). Journal of Undergraduate Nursing Scholarship, 

9(1). 

 

Brown, V. M. (2006). Behavioral system model. I A. M. Tomey & M. R. Alligood  

(Eds.), Nursing theorists and their work (6th ed., pp. 386–404). Philadelphia: 

Mosby/Elsevier. 

 

Bryant, A. R. (2017). Acute stress disorder. Current Opinion in Psychology, 14, 127– 

131. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.01.005 

 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Doohan. I. & Saveman, B. I. (2013). Impact on life after a major bus crash – a  

qualitative study of survivors’ experience. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 28(1), 55–63. doi: 10.1111/scs.12040 

 

Ekström, L., Göransson, K., Karlsson, R. & Wireklint. (2014). Organisation på 

akutmottagning. I C. Elmqvist & S. Almerud Österberg (Reds.), Akut 

omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning (1: a uppl., 115–

140). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



 

 

Ekwall, A. (2014). Akut omhändertagande på akutmottagning. I C. Elmqvist & S.  

Almerud Österberg (Reds.), Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och 

akutmottagning (1: a uppl., 141-161). Lund: Studentlitteratur. 

 

* Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2011). On a hidden game board: the  

patient’s first encounter with emergency care at the emergency department. 

Journal of clinical nursing, 21(17‐18), 2609-2616. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03929.x 

 

Fawcett, J. (2005). Johnson’s behavioral system model. In J. Fawcett (Ed.),  

Contemporary nursing knowledge. Analysis and evaluation of contemporary 

knowledge: Nursing models and theories (2nd ed., pp. 60-87, 104). Philadelphia: 

F. A. Davis. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier:  

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4:e uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

  

Fredriksson, L. (2017). Vårdande kommunikation. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom 

(Reds.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2: a uppl., s. 415–424). 

Lund: Studentlitteratur. 

   

Friedlander, A. H., Friedlander, I. K. & Marder, S. R. (2004). Posttraumatic stress 

disorder: Psychopathology, medical management, and dental implications. Oral 

Surgery Oral Medicine Oral Pathology, 97(1), 5-11.  

doi: 10.1016/j.tripleo.2003.09.004 

 

Fruehwirth, S. E. S. (1989). An application of Johnson’s behavioral model: A case  

study. Journal of community Health Nurse, 6(2), 61-71.  

doi: 10.1207/s15327655jchn0602_2 

 

Gabbe, B. J., Sleney, J. S., Gosling, C.M., Wilson, K., Hart, M. J., Sutherland. A. M. & 

Christie, N. (2013). Patient perspectives of care in a regionalised trauma system: 

lessons from the Victorian State Trauma System. Med J Aust, 198(3), 149–152. 

doi:10.5694/mja12.11179 

      

Gabbe, B. J., Sleney., J. S., Gosling, C. M., Wilson, K., Sutherland, A. M. & Hart, M. J. 

(2014). Financial and employment impacts of serious injury: a qualitative study. 

Injury, 45(9), 1445–1451. doi: 10.1016/j.injury.2014.01.019 

 

Gruen, R. L., Gabbe, B. J., Stelfox, H. T. & Cameron, P. A. (2012) Indicators of the  

quality of trauma care and the performance of trauma systems. British Journal of 

Surgery, 99(1), 97–104. doi: 10.1002/bjs.7754 

 



 

 

Göransson, K., Eldh, A.C. & Jansson, A.M. (2008). Triage på akutmottagning. (1.  

uppl.). Stockholm: Studentlitteratur 

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom  

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Herbert, J. (1989). A model for Anna: Using the Johnson model of nursing in the care  

of one 75-year old stroke patient. Journal of Clinical Practice, Education and 

Management, 3(42), 30–34. 

 

Herdman, T. H. (2015). Stresshantering/stresstolerans. I T. H, Herdman & S. 

Kamitsuru (Reds.), NANDA International. Omvårdnadsdiagnoser - definitioner 

och klassifikation 2015–2017 (3:e uppl. s. 385–432). Lund: Studentlitteratur. 

 

Holaday, B. (2014). Behavioral System Model. I M. R, Alligood (Ed.), Nursing  

theorists and their work (8th ed., pp. 332–355). St. Louis, Missouri: 

Elsevier/Mosby. 

 

Holbery, N. (2014). Emotional intelligence - essential for trauma nursing. International 

Emergency Nursing, 23(1), 13–16.  

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ienj.2014.08.009 

 

Jenkins, G. M. (1969). The systems approach. Journal of Systems Engineering, 1(1), 3– 

-49. 

 

Johnson, D. E. (1961). Nursing’s specific goal in patient care. Unpublished lecture,  

Faculty Colloquium, School of Nursing, University of California, Los Angeles. 

 

Johnson, D. E. (1980). The behavioral system model for nursing. In J. P. Riehl & C.  

Roy (Eds.), Conceptual models for nursing practice (2nd ed., pp. 207–216). New 

York: Appleton-Century-Crofts. 

 

Kilner, E. & Sheppard, L. A. (2010). The role of teamwork and communication in the 

emergency department: a systematic review. International Emergency Nursing, 

18(3), 127–137. doi: 10.1016/j.ienj.2009.05.006 

 

* Kimmel, A. L., Holland, E. A., Hart, J. M., Edwards, R. E., Page, S. R., Raphael Hau,  

R., …Gabbe, J. B. (2016). Discharge from the acute hospital: trauma patients’ 

perceptions of care. Australian Health Review, 40, 625–632. doi: 

10.1071/AH15148 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.69–92). Lund: 

Studentlitteratur AB. 



 

 

Kramer, T. & Green, B. (1991). Posttraumatic stress disorder as an early response to  

sexual assault. Journal of Interpersonal Violence, 6(2), 160–173. doi: 

10.1177/088626091006002002 

 

Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A., Leksell, J., Källström Karlsson, I. (red.)  

(2016). Praktiska grunder för omvårdnad. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

*  Leppäkoski, T., Paavilainen, E. & Astedt-Kurki, P. (2011). Experiences of 

emergency care by the women exposed to acute physical intimate partner violence 

from the Finnish perspective. International Emergency Nursing, 19(1), 27–36. 

doi: 10.1016/j.ienj.2010.02.006 

 

Miller, J. G. (1965). Living systems: Basic concepts. Behavioral Science, 10(2), 193– 

327. doi: 10.1002/bs.3830100302 

 

Morey, J. C., Simon, R., Jay, G. D., Wears, R. L., Salisbury, M., Dukes, K. A., Berns,  

S. D. (2002). Error reduction and performance improvement in the emergency 

department through formal teamwork training: evaluation results of the medteams 

project. Health Services Research, 37(6), 1553–1581. doi:10.1111/1475-

6773.01104 

 

Murphy, M. M., Edwards, C. M., Seggie & Curtis, K. (2011). Emergency Department 

Trauma Redesign in a Level 1 Trauma Centre. Australasian Emergency Nursing 

Journal, 14(1), 50–58. doi: 10.1016/j.aenj.2010.10.003 

 

Nyström, M., Dahlberg, K. & Carlsson, G. (2003). Non-caring encounters at an  

emergency care unit–a life-world hermeneutic analysis of an efficiency driven 

organization. International Journal of Nursing Studies, 40(7), 761–769. 

doi:10.1016/S0020-7489(03)00053-1 

    

* O’Brien, J-A. & Fothergill-Bourbonnais, F. (2004). The experience of trauma  

resuscitation in the emergency department: Themes from seven patients. Journal 

of emergency nursing, 30(3), 216–224. doi: 10.1016/j.jen.2004.02.017 

 

Ogilvie, R., McCloughen, A., Foster, K. & Curtis, K. (2015). Family members’  

experience of providing support for young people with traumatic physical injury 

during the acute hospital phase of care: a qualitative study. Injury, 46(9), 1834–

1840. doi:10.1016/j.injury.2015.03.030 

 

Rawls, A. C. (1980). Evaluation of the Johnson behavioral model in clinical practice:  

Report of a test and evaluation of the Johnson theory. Image: The Journal of 

Nursing Scholarship, 12(1), 13–16. doi: 10.1111/j.1547-5069.1980.tb01453.x 

 

 



 

 

Regionalt medicinskt råd. (2011). Traumasjukvårdens organisation i Södra  

sjukvårdsregionen. Halland: Regionalt medicinskt råd. 

  

* Ringdal, M., Plos, K. & Bergbom, I. (2008). Memories of being injured and patients  

care trajectory after physical trauma. BMC nursing, 7, 1–12. doi: 10.1186/1472-

6955-7-8 

 

Rosenberg, S. D., Mueser, K. T., Friedman M. J., Gorman, P. G., Drake, R. D., 

Vidaver, R., … Jankowski, N. K. (2001). Developing Effective Treatments for 

Posttraumatic Disorders Among People With Severe Mental Illness. Psychiatric 

Services, 52(11), 1453–1461. doi: 10.1176/appi.ps.52.11.1453 

 

Roth, S., & Lebowitz, L. (1988). The experience of sexual trauma. Journal of  

Traumatic Stress, 1(1), 79–107. doi: 10.1002/jts.2490010107 

 

Rudy, S. J., Polomano, R., Murray, W. B., Henry, J., Marine, R. (2007). Team  

management training using crisis resource management results in perceived 

benefits by healthcare workers. The Journal of Continuing Education in Nursing, 

38(5), 221–226. doi:10.3928/00220124-20070901-08 

 

Sandström, L., Nilsson, C., Juuso, P. & Engström, Å. (2016). Experiences of nursing  

patients suffering from trauma - preparing for the unexpected: A qualitative study. 

Intensive Crit Care Nurs, 36, 59–65. doi: 10.1016/j.iccn.2016.04.002 

 

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm:  

Utbildningsdepartementet. 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

* Skene, I., Pott, J. & McKeown, E. (2017). Patients’ experience of trauma care in the  

emergency department of a major trauma centre in the UK. International 

Emergency Nursing. doi: 10.1016/j.ienj.2017.02.005 

 

Slatore, C. G., Hansen, L., Ganzini, L., Press, N., Osborne, M. L., Chesnutt M. S. &  

Mularski, R. A. (2012). Communication by nurses in the intensive care unit: 

qualitative analysis of domains of patient-centered care. Am J Crit Care, 21(6), 

410–418. doi: 10.4037/ajcc2012124. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad  

sjuksköterska. Hämtad 2017–10–20 från: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-

webb.pdf 

 

Troëng, T. (2011). SweTrau - det svenska traumaregistret. Svensk Kirurgi,69(5), 246– 

249. Hämtad 2017–10–20 från: 

http://www.svenskkirurgi.se/index.php?option=com_k2&view=item&task=downl

oad&id=398_f473454d551e0a518dbde87addbe83e2&Itemid=389 

 

Tamilarasi, B. & Kanimozhi. (2009). Improving quality of life in breast cancer  

survivors: Theoretical approach. The Nursing Journal of India, 100(12), 276–277. 

 

* Tutton, E., Seers, K. & Langstaff, D. (2008) Professional nursing culture on a trauma  

unit: experiences of patients and staff. Journal of Advanced Nursing, 61(2), 145–

153. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04471.x 

 

* Tutton, E., Seers, K., & Langstaff, D. (2012). Hope in orthopaedic trauma: A  

qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 49, 872–879. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2012.01.013. 

 

Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller  

skada. (2: a uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

  

* Wiman, E., Wikblad, K. & Idvall, E. (2006). Trauma patients’ encounters with the  

team in the emergency department – A qualitative study. International Journal of 

Nursing Studies, 44, 714–722. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.01.014 

 

Wiseman, T., Foster, K., & Curtis, M. (2016). The experience of emotional wellbeing  

for patients with physical injury: A qualitative follow-up study. Injury, 47(9), 

1983–1989. doi: 10.1016/j.injury.2016.03.021 

 

World Health Organization. (2004). Guidelines for essential trauma care. Geneve:  

World Health Organization. 

        

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats –  

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59–82). Lund: 

Studentlitteratur. 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Akutvårdsmottagning Emergency department (fritext) Emergency department (fritext) 

Akutvård Acute care (fritext)  

Fysiskt trauma Physical trauma (fritext  

Nödläge Emergency (fritext)  

Patient Patient (fritext)  

Patientattityd Patient attitude (fritext)  

Patientdeltagande Patient participation (fritext)  

Patientupplevelser 
Patient experiences (fritext) 

Patient experience (fritext) 
 

Patientuppfattning Patient perceptions (fritext)  

Patientperspektiv  
Patient perspective (fritext) 

Patient* perspectiv* (fritext) 

Patientåsikt Patient opinions (fritext)  

Patientvyn Patient view (fritext)  

Råka ut för Encounter (fritext)  

Trauma 
Trauma (fritext)  

“Trauma” (fritext) 
Trauma (fritext) 

Traumaenhet Trauma unit (fritext)  

Skadad Injured (fritext)  

Tillfredställelse Satisfaction (fritext)  

Omvårdnad Care (fritext)  

Upplevelse 
Experience (fritext) 

Experienc* (fritext) 
Experienc* (fritext) 
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artiklar 
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peer reviewed. 
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trauma AND trauma unit 

Limits: 2007–2017, English, 

peer reviewed. 
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peer reviewed. 

 

26 
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171030 
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(patient experiences or 

perceptions or opinions or 
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reviewed, English. 
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CINAHL 

 

 

 

TI trauma AND patient 
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Limits: 2007–2017, peer 

reviewed, English. 

 

59 
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171102 

 

 

 

 

PubMed 
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2007- 2017, English. 

 

89 

 

 

35 

 

 

1 
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171107 

 

 

 

PubMed 

 

 

 

(((experienc*) AND trauma) 
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AND patient* perspectiv*  

Limits: 2004–2017, English. 

 

49 

 

 

3 

 

 

1 
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BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2011). On a hidden game board: the patient’s  
first encounter with emergency care at the emergency department. Journal of clinical nursing, 

21(17–18), 2609–2616. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03929.x 

Land 
Databas 

Sverige. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå patienters, närståendes och sjukvårdspersonals upplevelse av 

patientens första möte med akutsjukvården på akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie.  
Fenomenologisk design. 

Urval Inklusionskriterierna var olika sorters omvårdnadssituationer. Patienter som kommit till 

akutmottagningen på olika sätt och som hade olika besvär och blev triagerade till olika nivåer. 

Datainsamling Intervjuerna bestod av öppna frågor. Deltagarna kunde själva välja plats och tid för intervjun 

efter vårdtiden. Intervjuerna var mellan 35–60 minuter långa, spelades in och transkriberades 

av huvudforskaren. 14 intervjuer genomfördes med fyra patienter, två närstående, fyra 

sjuksköterskor, en sjuksköterskeassistent samt tre läkare. Detta för att få en bredare bild av 

situationen.  

Dataanalys Studien använde sig av ett livsvärldsperspektiv i analysen. Varje intervju lästes igenom flera 

gånger och analyserades sedan separat. Texten delades sen upp i mindre delar, 

innebördssenheter. Olika mönster för de olika situationerna skapades efter gruppering av 

innebördsenheterna. Analysen gjordes systematiskt och noggrant och det användes en 

reflekterande, flexibel och öppen attityd. Jämförelse mellan de olika innebördsenheterna och 

mönstren gjordes med helheten för att skapa validitet. Innebördsgrupper skapades utifrån en 

kombination av alla situationer och dess mönster. Detta gjordes genom en dynamisk process i 

flödet mellan det abstrakta och konkreta. Innebördsgrupperna skapade sen ett mönster om 

patientens första möte med akutsjukvården. 

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Den psykiska kroppen borde ges samma prioritet som den fysiska kroppen. En ny attityd på 

akutmottagningens organisation krävdes för detta. Patienten behövde förstå sammanhanget för 

att återfå självkontrollen. Den första personalen patienten mötte var tvungen att förklara vad 

som väntade i mötet för att de skulle få reda på de oskrivna reglerna på akutmottagningen. Då 

fick patienten en grund att stå på. Berättelser från det förflutna, nutiden och framtiden 

karakteriserade mötet. Patienten, anhöriga och den första sjukvårdspersonalen bildade ett 

fundament tillsammans. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Kimmel, A. L., Holland, E. A., Hart, J. M., Edwards, R. E., Page, S. R., Raphael Hau, R., 
…Gabbe, J. B. (2016). Discharge from the acute hospital: trauma patients’ perceptions of care. 

Australian Health Review, 40, 625–632. doi: 10.1071/AH15148 

Land 
Databas 

Australien. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att ta reda på hur traumapatienter med ortopediska skador upplever utskrivningen 

från akutsjukhuset och utslussningen hem igen.                          

Metod: 
Design 

En kvalitativ studie, djupa semistrukturerade intervjuer. 
Tematisk design. 

Urval Patienter i åldrarna 18–64 år med trauma som uppstod mellan oktober 2012 och november 

2013 inkluderades i studien.  

Datainsamling Individuella djupintervjuer utfördes via telefon. Öppna frågor ställdes. Demografiska data för 

varje patient togs från en databas vid namn VOCTOR. Ämnesguider gavs till 

intervjuobjekten. Intervjuerna transkriberades ordagrant efter inspelning genom en 

telefonadapter. 

Dataanalys Mjukvaran NVivo version 9.0 användes för att koda den transkriberade datan. Likheter och 

skillnader uppdagades efter diskussion och jämförelse av temana. Temagrupper uppkom och 

till konsensus var uppnådd diskuterades saken. 

Bortfall Trettiotvå patienter avstod, medan ytterligare trettiofyra inte kunde genomföra den kvalitativa 

intervjun på grund av kognitiva problem, språkbarriär eller för att de var medicinskt sjuka. 

Slutsats Det patienterna tyckte vara de viktigaste faktorerna som mest påverkade utskrivningen och 

hemkomsten efter vård på akutsjukhuset, gavs viktig uppmärksamhet. Studien kunde förbättra 

patientinformation och patientinvolvering vad gäller utskrivning och utskrivningsdestination 

efter att patienterna har uppmärksammat dessa. Framtida forskning som handlade om 

nedskriven information om utskrivning, användning av förutsedda verktyg i den akuta vården 

samt en specifik utskrivningskoordinator borde bli övervägd i konsultation med patienten. 

Utredning vore också användbart för att ta reda på effekterna av kontroll av 

utskrivningsdestination efter trauma. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Leppäkoski, T., Paavilainen, E. & Astedt-Kurki, P. (2011). Experiences of emergency care by 

the women exposed to acute physical intimate partner violence from the Finnish perspective. 

International Emergency Nursing, 19(1), 27–36. doi: 
10.1016/j.ienj.2010.02.006 

Land 
Databas 

Finland. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att beskriva IPVs historia och hälsokonsekvenser för kvinnor när de söker omsorg för 

sina akuta skador samt vilka typer av vårdupplevelser som de hade vid besöket.  

Metod: 
Design 

Kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Tvärsnitts-, multicenter- och beskrivande studie. 

Urval Patienterna var 18 år och äldre, utsatta för akut fysisk IPV och sökte hjälp för sina akuta skador 

samt symtom vid en 24-timmars akutmottagning under den två-åriga studieperioden.  

Datainsamling Studien omfattade 28 akutavdelningar i 13 finska sjukhusdistrikt. Data samlades in via 

frågeformulär från 35 kvinnor och därefter genomfördes sju semistrukturerade intervjuer. Varje 

deltagare fick lämna ett samtyckeformulär, frågeformulär och ett följebrev. Akutavdelningen 

informerade även deltagarna muntligt om studien. Datainsamling började inte förrän tillstånd att 

genomföra studien hade erhållits från etikkommittén, Tammerfors universitetssjukhus och 

organisationer som deltog studien. Ett godkänt samtycke krävdes för att delta i studien som 

baserades på en förklaring av syftet. Vidare fick kvinnorna veta att deltagandet i studien var helt 

frivilligt, att det inte hade något att göra med vården som de fick och att all information skulle 

hållas strikt konfidentiell.  

Dataanalys Kvantitativa frågor ställdes som patienten svarade på med hjälp av en Likertskala.         

Öppna frågor ställdes också som analyserades både kvantitativt och kvalitativt. Svaren 

analyserades genom kalkylering och gruppering. Temagrupper organiserades till kategorier. 

Uttalanden bildade meningsenheter. För att beskriva kvinnornas upplevelser så användes 

intervjuutdrag.  

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Studien tog upp omständigheter som ansågs betyda mycket vid akuta situationer som: lämplig 

behandling av fysiska skador, korrekt smärtlindring, information om servicealternativ, 

psykologiskt stöd och skydd för kvinnan och hennes barn. En samlad insats som tog hänsyn till 

kvinnans livssituation och önskemål var nödvändigt.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens O’Brien, J-A. & Fothergill-Bourbonnais, F. (2004). The experience of trauma resuscitation in 

the emergency department: Themes from seven patients. Journal of emergency nursing, 30(3), 

216–224. doi: 10.1016/j.jen.2004.02.017 

Land 
Databas 

Canada. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att ta reda på patientens upplevelser av återupplivning på akutmottagningen efter ett 

trauma vad gäller perspektiv, uppfattning om sårbarhet samt faktorer som påverkar 

upplevelsen. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ. 
Tolkande fenomenologisk ansats. 

Urval Deltagarna i studien var sju patienter, fyra män och tre kvinnor i åldrarna 31–55 år. Patienter 

över 18 år som var kapabla att genomgå en intervju på engelska, Glasgow Coma Scale över 

eller lika med 13, traumakod som akutvårdspersonalen initierade samt traumapoäng över eller 

lika med 10. 

Datainsamling Semistrukturella intervjuer som skedde ansikte-mot-ansikte spelades in på band. Insamlingen 

skedde två till sju dagar efter traumat. Öppna frågor ställdes. Fyra patienter deltog i en andra 

intervju mellan sju och 12 månader efteråt. 

Dataanalys Den dataanalys som användes var Colaizzis inriktning där patientens ord togs fram för att 

formulera betydelser i patienternas upplevelser. Dessa skapade kategorier som bildade teman. 

Inspelningen transkriberades och avlyssnades sen flera gånger för att bekräfta att 

transkriberingen stämde. Texten lästes om flera gånger. Kunniga inom kvalitativa metoder 

analyserade datamaterialet. Fraser och nyckelord identifierades och blev färgkodade. Mönster 

framkom då koderna placerades i kategorier. 

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Studien visade att patienterna som varit med om ett trauma var chockade, rädda och ensamma. 

Eftersom patienterna upplevde sårbarhet genom att inte ha kontroll över situationen, behövdes 

en miljö där sjukvårdspersonalen visade effektivitet och kunde utföra en professionell 

omvårdnad. Patienterna kände en trygghet vid kontinuerliga övervakningar och därtill att även 

ständigt bli informerade kring sin hälsa. Organiserade traumateamens gensvar och tröståtgärder 

var viktiga faktorer som bidrog till tryggheten. Det snabba och respektfulla omhändertagandet 

gjorde att patienterna kände sig trygga och viktiga. Med ett vänligt bemötande och lugnade tal 

reagerade patienterna positivt vid omhändertagandet. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Ringdal, M., Plos, K. & Bergbom, I. (2008). Memories of being injured and patients care 

trajectory after physical trauma. BMC nursing, 7, 1–12. doi: 10.1186/1472-6955-7-8 

Land 
Databas 

Sverige. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att erhålla en djupare förståelse av patienters minnen från att ha skadat sig och 

vården före, under och efter deras vistelse på akutmottagningen. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ. 

Induktiv studie som analyserades med fenomenologisk hermeneutisk metod. 

Urval Arton patienter intervjuades, 9 kvinnor och 9 män som varit med i ett trauma och hade minnen 

av perioden. Deltagarna fick en muntlig och skriftlig information om studiens syfte, procedur, 

den säkrade sekretessen samt att de kunde dra sig ur studien när som helst.  Patienterna valdes 

ut utifrån deras olika minnesupplevelser.  

Datainsamling Intervjuerna genomfördes från april 2004 till september 2004, 20–36 månader efter det 

inträffade traumat. Samtalen ägde rum antingen i hemmet, i ett tyst rum vid universitetet eller 

på sjukhuset och varade i ungefär 60–120 minuter. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga, 

där patienterna ombads att berätta om sina minnen angående skadan och omhändertagandet på 

sjukhuset. För att klargöra eller ta emot förklaringar ställdes ytterligare frågor som: Vad var 

dina känslor? Vänligen förklara. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuinnehållet transkriberades med en fenomenologisk, hermeneutisk metod, vilket 

resulterade i 171 sidor. En enkel läsning av texten utfördes som utvecklades från att vara 

naturlig till att genomsyras av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Texten delades upp i 

innebördssenheter efter att ha lästs igen. Huvudteman uppstod som lades i kronologisk 

ordning. En andra analys resulterade i att huvudteman blev till teman. 

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Efter olyckan upplevde en hel del patienter minnesluckor och desorientering. Studien belyste 

minnen efter traumat som innehöll både positiva och negativa minnen vid vårdtillfället. Denna 

balans av minnen gjorde det möjligt för patienten att gå vidare och inte fångas i en surrealistisk 

värld med en skadad kropp. Genom att dåliga minnen balanserades av goda, fanns fler 

möjligheter för de drabbade att gå vidare från skadan och akutvården, trots en osäker framtid. 

Rädsla, ångest och övergivenhet var känslor som dök upp under vårdtillfället på 

akutmottagningen.  Känslan av identitetsförlust och skam fanns i minnet då kläder klipptes av 

på akutmottagningen. Även om patienterna inte kunde minnas händelseförloppet var det 

betydelsefullt att erhålla information på vad de gått igenom. Genom att möta patienters fysiska 

och psykosociala behov förmådde sjuksköterskorna ha dämpande och tröstande påverkan på 

patienterna. Slutligen visade studien att hela vårdtillfället spelade en stor roll kring stödjande 

närvaro som hjälpte patienten att känna acceptans och tacksamhet för livet.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Skene, I., Pott, J. & McKeown, E. (2017). Patients’ experience of trauma care in the emergency 

department of a major trauma centre in the UK. International Emergency Nursing. doi: 

10.1016/j.ienj.2017.02.005 

Land 
Databas 

Storbritannien. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att beskriva traumavård på akuten ur patientens perspektiv.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie. 
Tematisk analys. 

Urval Patienter över 18 år som varit med om en traumatisk skada, Glasgow Coma Scale 13 och över 

vid ankomst, engelskspråkiga samt kunna delta i intervjuer på engelska.  

Datainsamling Under datainsamlingsperioden mellan april och juni 2015, blev 263 patienter screenade. 
Trettiosju patienter identifierades som potentiella deltagare från traumaenheten. Ett 

informationsblad delades ut till patienterna som hade minst 24 timmar för att överväga 

deltagande i studien. 24 patienter godkände deltagande i studien. Med hjälp av öppna frågor 

uppmuntrades patienter att beskriva det upplevda engagemanget med vårdpersonalen, miljön 

på akutmottagningen samt känslor de var med om. Intervjuerna var semistrukturerade för att 

säkerställa att nyckelfrågor besvarades i förhållande till forskningsmålen samtidigt som 

deltagarna kunde utveckla frågor som de bedömde betydelsefulla. Intervjuer utfördes mellan 

två och 23 dagar efter skadan, så snart patienterna kände att de kunde delta. Intervjuerna varade 

mellan nio och 42 minuter och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Intervjuerna i studien analyserades med hjälp av en tematisk analys, vilket innebar att 

upptäcka, tolka och rapportera mönster och kluster av betydelse. Under hela studien 

diskuterade författarna koder och kategorier för att stärka trovärdigheten inför den den slutliga 

tematiska strukturen. Analysen resulterade i fyra huvudteman.  

Bortfall Det var 263 patienter som blev screenade varav 37 blev valda som potentiella deltagare. 

Bortfallet blev 13 patienter. 

Slutsats Målet med studien var att beskriva akutmottagningens miljö ur patienter som drabbats av 

traumas perspektiv; utforskande av deras erfarenhet av engagemang med vårdpersonalen på 

akuten; belysning av deras känslomässiga bana samt reflektion kring vården på 

akutmottagningen. I studien blev deltagarna ombedda att berätta om sina erfarenheter under 

skadetillfället på akutmottagningen fram till avdelningen. Studien tog fram och kopplade 

omsorg och kompetent vårdpersonal med patienters känsla av säkerhet. För patienter som 

kände rädsla, smärta eller befann sig i chocktillstånd var snabb kommunikation viktig, inte bara 

med väsentlig information, utan även att vårdpersonalen ingav trygghet, visade respekt och 

mänsklighet. En förståelse för patienternas erfarenheter och känslor inom akutavdelningen 

hade konsekvenser för hur vårdpersonalen interagerade med patienter och gav möjlighet till att 

stärka vården och dessutom ge utmaningar kring vad som kunde förbättras. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Tutton, E., Seers, K. & Langstaff, D. (2008) Professional nursing culture on a trauma unit: 

experiences of patients and staff. Journal of Advanced Nursing, 61(2), 145–153. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2007.04471.x 

Land 
Databas 

Storbritannien. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att undersöka dagliga erfarenheter hos patienter och personal på en traumaavdelning 

som tar hand om patienter med skador. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ intervjustudie.  

Tematisk analys. 

Urval Denna studie ägde rum i Storbritannien mellan november 2004 och januari 2006. Deltagarna 

var 40 patienter och 19 anställda i åldrarna 23–99 år med genomsnittsålder på 63 år.   

Datainsamling Både kvalitativa individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomfördes som sedan 

ordagrant bearbetades. Handskrivna fältnoteringar av observationer skrevs upp och 

reflekterades omedelbart efter observationsperioden. Studien godkändes genom den lokala 

forskningsetiska kommittén och fick stöd av det lokala sjukhusforsknings- och 

utvecklingsutskottet. För att delta i intervjuer, observations- och fokusgrupper fick deltagande 

patienter och personal ett informationsblad och inbjudningsbrev till studien. 

Dataanalys Fältanteckningar gjordes av observationer på avdelningen vilka renskrevs och reflekterades 

över. Efter den första analysen anordnades fokusgrupper med personalen som fick svara på vad 

de ansåg om den framkomna datan. Intervjuerna och fokusgruppernas diskussioner 

transkriberades ordagrant. Datan analyserades mening-för-mening genom användningen av 

QSR NUD*IST N6 (QSR International Pty Ltd, Victoria, Australia). Fältanteckningar 

analyserades skriftligt genom Microsoft Office 2003. Innebördsenheter gavs en etikett och blev 

till subkategorier, kategorier och teman. Fältanteckningarna gav större insikt om olika 

situationer och användes sedan som grund till frågor för deltagarna. 

Bortfall Tretton patienter som kände sig allt för trötta eller sjuka för att prata. 

Slutsats Studien visade hur viktigt det var med kompetent personal inom traumavård och hur det 

påverkade patienters upplevelser av vården. Vikten av att lyssna, se behovet av känslomässigt 

stöd samt ge trygghet var av betydelse för patienter. Förbättringar av vården ökade 

tillfrisknandet som skapades genom att identifiera sammanhang och processer kring patienters 

återhämtning. Genom förståelse och uppmärksammande av de emotionella behoven gentemot 

patienter skapades en trygghet. Detta resulterade i att patienterna blev avslappnade och lättare 

kunde hantera sina känslor. Dessa resultat kunde vara användbart inom andra liknande 

vårdområden.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Tutton, E., Seers, K., & Langstaff, D. (2012). Hope in orthopaedic trauma: A qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies, 49, 872–879. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.01.013. 

Land 
Databas 

Storbritannien. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att ta reda på vilka erfarenheter av hopp på en traumaenhet från både människor som 

lever med trauma och sjukvårdspersonal. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ studie med djupgående intervjuer och två fokusgrupper. 
Etnografisk. 

Urval I den här studien deltog 20 individer i djupintervjuer, 10 patienter och 10 sjukvårdspersonal. 

Datainsamlingen genomfördes även med 21 timmars deltagande iakttagelse följt av 

observationsintervjuer med personal och informella diskussioner med patienter samt två 

fokusgrupper med 25 anställda. Deltagarna var mellan 17–90 år där majoriteten var 60–70 år. 

Lika många män som kvinnor deltog. Ingen hade någon psykisk diagnos, även om de 

upplevt ett psykiskt trauma i samband med det fysiska traumat. 

Datainsamling Datainsamlingen ägde rum mellan mars och november år 2007. Öppna frågor ställdes om 

viktiga händelser som skedde under arbetsskiftet. Observationsintervjuer gav tid att reflektera 

över personalens erfarenhet och tolkningar av hopp om att utöka korta informella diskussioner 

som hölls under observationsperioden. Dessutom hölls två fokusgrupper med 12 och 13 

deltagande vårdgivare för att utforska och utöka de preliminära fynden från studien.  

Dataanalys Mönster och viktiga händelser från intervjuinformationen letades fram och analyserades. Genom 

fler intervjuer och fokusgruppsdiskussioner motbevisades eller bekräftades de. Kategorier och 

teman uppstod efter organisering av datamaterialet. Anteckningar från observationer var 

essentiella. 

Bortfall Ej beskrivet. 

Slutsats Sjukvårdspersonal såg hopp som en grundläggande faktor inom traumavård. Människor drabbade 

av trauma skapade hopp genom att fokusera på nuet, den närmaste framtiden och kontexten av 

livet innan skadan. Tre teman identifierades i studien: att gå vidare, att hitta en framtid samt en 

realistisk hoppfullhet. Genom att gå vidare, identifierades hopp som en effektiv och 

målmedveten kraft för återhämtning samt mening med livet. Under återhämtningen identifierade 

sjukvårdspersonalen vikten av att finna en accepterad framtid för de drabbade patienterna som 

försökte vara hoppfulla men kände en frustration över återhämtning och behandling. Realistisk 

hoppfullhet var den process som vårdpersonal underlättade vid den känsloladdade och fysiska 

utvecklingen hos patienter som lever med en skada under återhämtningen. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Wiman, E., Wikblad, K. & Idvall, E. (2006). Trauma patients’ encounters with the team in  
the emergency department - A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 44, 

714–722. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.01.014 

Land 
Databas 

Sverige. 
CINAHL. 

Syfte Syftet var att utforska traumapatienters uppfattningar om sitt möte med akutmottagnings 

arbetslag. 

Metod: 
Design 

En kvalitativ studie. 

Fenomenografisk ansats med semistrukturerad intervjuhandledning. 

Urval Strategiskt urval med 23 deltagare, 11 kvinnor och 12 män i åldrarna 19 till 71 år. Deltagarna var 

patienter som varit med om ett trauma utan livshotande skador, varit fullt medvetna under 

vårdtillfället och befunnit sig på akutmottagningen i mindre än 24 timmar innan hemgång. Andra 

kriterier för att delta i studien var att patienterna skulle kunna svenska och vara över 18 år. 

Datainsamling Data samlades in under perioden mars till december år 2004. Patienter från universitetssjukhuset 

blev kontaktade via brev omkring en till tre veckor efter skadan. I brevet informerades patienterna 

om studien och hade möjlighet att avböja deltagandet genom att skicka tillbaka brevet med ett 

negativt svar. Deltagarna   informerades också att de kunde sluta deltaga när som helst. Efter 7–

10 dagar blev patienterna kontaktade per telefon av studiens författare med frågan om deltagande 

i studien. Intervjuerna genomfördes mellan nio och 35 dagar efter skadan. En semistrukturerad 

intervjuguide konstruerades som ett hjälpmedel för dialog och i enlighet med tidigare 

fenomenografisk forskning. Intervjuerna omfattade fyra domäner: skadan; patienternas tillträde 

till akuten; evenemangen på akuten, tid efter fysisk bedömning och utskrivning från sjukhuset. 
Uppföljningsfrågor ställdes för att få mer detaljerad information. Intervjuerna var bandinspelade 

och varade mellan 30 och 65 min; de transkriberades senare ordagrant av en av författarna i 

studien. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Dataanalysen utfördes i fyra steg 

där tillvägagångssättet var en sammanhängande analys. Texten lästes igenom flera gånger som 

resulterade i kärnberättelser. Därefter minskades innebördssenheter som lästes om flera gånger. 

Betydelsefulla delar urskildes och påvisades som aspekterna: kommunikation, att ha kunskap om 

samt involvering. Redogörelserna jämfördes med aspekternas delar, vilket resulterade i 

kategorier. Validering skedde. 

Bortfall Ca 50 procent av patienterna som blev kontaktade valde att säga nej till att deltaga i studien. 

Slutsats Kvaliteten på vården på akutmottagningen kunde utvecklas med lämpliga rutiner och bättre 

kontroll samt notering av patienters förståelse kring råd, recept med mera. Med återkommande 

mätningar hur patienter upplevde traumavård kunde medvetenheten öka och vara till hjälp vid 

vårdandet. I studien framkom tre olika teman vilka var: klinisk undersökning, uppmärksamt och 

oengagerat beteende. Flexibilitet mellan psykisk och fysisk omvårdnad sågs som viktigt. 

Vårdgivare som behärskade flexibilitet och därtill även gav instrumentell och omsorgsfull vård 

medförde en högkvalitativ vård. Patienter som blev uppmärksammade och fick bli undersökta av 

samma sjuksköterska igenom hela vårdtillfället upplevde dessa aspekter som positiva. Empatiskt 

och fortlöpande engagemang värdesattes av patienterna, men om det däremot brast kring 

informationsgivandet upplevdes det som stressande. Patienter som inte fick tillräckligt med 

information eller observans under vårdtillfället upplevde ett missnöje. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 
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