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Sammanfattning:  

 

Personer utsätts dagligen för trauma. Att hamna i ett trauma innebär för patienten att hamna i 

en situation av totalt kaos, i en situation som han/hon inte har någon kontroll över. De känner 

sig utlämnade och upplever en total skräck. När patienten kommer in på traumarummet 

koncentrerar sig traumateamet i det kritiska skedet på mestadels på de fysiologiska aspekterna 

av vård och överlevnad. Undersökningarna (A till E) behöver vara avklarade innan 

uppmärksamhet ges till patienten. Olyckligtvis, vid en tidpunkt då patientens känslomässiga 

behov är som störst. 

 

Syftet med studien var att fördjupa kunskaperna om hur patienterna upplever traumarummet 

och hur anestesisjuksköterskor på bästa sätt kan skapa en kontakt och lindra patientens oro. 

En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats. Sju patienter på en avdelning i södra Sverige 

intervjuades. Intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet beskrivs 

patienternas upplevelser i kategorierna: Övergivenhet, närvaro, utsatthet, bristande kontroll 

och desperation. 

 

I resultatet framkom det att patienter idag får för lite omvårdnad inne på traumarummet och 

att den medicinska behandlingen går före att skapa en relation till patienten. Patienterna är 

väldigt utsatta och vårdpersonalen har oftast ingen möjlighet att skapa en relation till 

patienten. Som resultat av detta upplever patienterna ingen trygghet och ett lidande som i sin 

tur ger dem en sämre möjlighet att återhämta sig efter traumat. Anestesisjuksköterskor måste 

ha patientens välbefinnande och hälsa i åtanke för att kunna ge en fullgod vård och ett bra 

omhändertagande. Saker som stödjer patientens välbefinnande är; att ge tydlig information 

om vad som sker, visa engagemang och hjälpsamhet, skapa trygghet och visa empati. 

Anestesisjuksköteskan har med sin placering på traumarummet stora möjligheter att skapa 

kontakt till patienten, vilket leder till en minskad stress och oro för patienten samt att han/hon 

blir lugnare och känner sig mer delaktig i vården. Multiskadade patienter utgör en stor 

utmaning där anestesisjuksköterskans alla tillgångar måste användas till det yttersta. Lyckas 

anestesisjuksköterskan skapa en god relation till patienten minskas de förödande effekterna av 

traumat. 

 

Nyckelord: Traumarum, traumateam, lindring av ångest och oro, patientupplevelser 
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Inledning 
 

Svårt skadade och utsatta patienter är något som författarna till föreliggande studie dagligen 

kommer i kontakt med i sitt nuvarande arbete som ambulanssjuksköterskor. Patienterna har 

precis varit med om en livshotande situation som de hittills överlevt. De kan vara svårt 

skadade, ha smärta och vara mycket rädda. Ambulanspersonal ger patienten all vård som är 

möjlig under transporten in till sjukhus och de förbereder även patienten för 

akutmottagningen genom att informera om traumarummet och all personal som finns där. 

Efter överrapporteringen till traumateamet tar vårdpersonal på sjukhuset över patienten. Vid 

flertalet tillfällen upprätthålls inte patientens integritet och självständighet. Läkarna och 

sjuksköterskorna ställer frågor och informerar patienten om vad de gör men det finns ingen 

direkt person som tar ansvaret för att skapa en relation till patienten.  

 

En fördjupning i ämnet hur patienten upplever traumarummet är intressant då det inte gjorts 

många studier ur patientperspektivet. Vilka känslor väcks hos patienten? Känner de sig 

kränkta och utsatta eller mår de redan så dåligt att de inte bryr sig om vad personalen i trauma 

teamet gör med dem? 

 

Förhoppningen med studien är att få fördjupad kunskap i hur patienterna upplever att det är att 

ligga på britsen i traumarummet, och med den kunskapen kunna tydliggöra 

anestesisjuksköterskans roll på traumarummet. Att han/hon med sin position och närvaro inne 

på traumarummet både kan ha tid till att upprätthålla livräddande insatser och ta ansvaret för 

att möta patienten i sin situation och på så sätt optimera vårdandet av traumapatienten.  

 

 

Bakgrund 

Prehospitalt omhändertagande av patienten 

Trauma är ett av de största hälsoproblemen i världen. Varje dag dör omkring 16 000 personer 

av skador som orsakats av ett trauma. Det är den vanligaste dödsorsaken för personer under 

45 år (WHO, 2004). Trauma definieras som allvarlig fysisk skada som orsakas av yttre kraft 

eller våld med en risk för dödsfall eller betydande funktionshinder. Det största antalet 

traumadödsfall orsakas av trafikskador. För varje traumaoffer som dör skadas ytterligare 

minst sex personer allvarligt (Murdock, 2008).  

 

Vanliga orsaker till traumapatienters död under behandling är syrebrist, pågående blodförlust, 

hypovolemi och svåra skallskador (Cole, 2004). För att förhindra dödsfall eller invaliditet för 

traumapatienter bör de komma till sjukhus och få slutgiltig behandling inom en timme, den så 

kallade gyllene timmen (Murdock, 2008).  

 

Ambulanspersonal som kommer fram till en traumapatient gör en snabb undersökning av 

patienten. Ifall det finns en risk att patienten har livshotande skador är det viktigt att snabbt 

transportera patienten till sjukhus (O’Connor, 2006). Vid svåra trauman har 

ambulanssjukvården som regel att fixera patienten och avtransportera omedelbart (Learner, 

2001). 

 

De flesta svenska akutsjukhus har under de senaste 15 åren infört ”traumalarm”. Detta betyder 

att ambulanspersonalen med vissa i förväg bestämda kriterier aktiverar ett ”traumateam” som 



   

 

står berett på akutmottagningen när den skadade patienten kommer in (Widegren, 2009). 

Kriterier för traumalarm är enligt Lancer el al. (2003): 

 

 Andnöd / alla intuberade 

 Medvetslöshet  (GCS ≤ 8) 

 Chock- symtom på en hemodynamisk instabilitet/cirkulatoriskt instabil. 

 Ryggmärgsskada 

 Krossskada, buk och/eller bäcken 

 Amputationer proximalt om knä eller armbåge 

 Penetrerande skador på huvud, hals eller bål 

 

Mottagande och bedömning i traumarummet 

Traumateamens som larmas ner till akutmottagningen kan variera i sammansättning beroende 

på sjukhusets storlek, men de omfattar oftast en eller flera kirurger, anestesiläkare, 

anestesisjuksköterska, eventuellt ortopedläkare och ett varierande antal personer från 

akutmottagningen. Alla har sin specifika roll i traumateamet (se bilaga 3). 

 

Systemet som traumateamet arbetar efter är ATLS-principen, Advanced Trauma Life Support 

(Widegren, 2009). ATLS innebär ett standardiserat och strukturerat omhändertagande av 

traumapatienter för att så snabbt som möjligt ge adekvat vård. Det är klart visat att tiden är en 

väsentlig faktor i traumasammanhang (Learner, 2001). ATLS vilar på tre grundläggande 

huvudkoncept: 

1. Behandla det största hotet för livet först. 

2. Avsaknad av definitiv diagnos skall aldrig hindra att indicerad behandling påbörjas. 

3. En detaljerad anamnes är inte det viktigaste för att påbörja omhändertagandet av en akut 

skadad patient. 

 

Ett resultat av ATLS-principen är utvecklingen av det välkända ”ABCDE” som används vid 

evaluering och behandling av skadade (Svensk kirurgi, 2010). A-E principen går ut på att man 

först åtgärdar de skador/tillstånd som obehandlade kan komma att leda till patientens död. A-

E står enligt Laskowski-Jones (2006) för: 

 

A - Airway: fri luftväg. Kontrollera ifall patienten får ner någon luft i lungorna. 

B - Breathing: Kontrollera och inspektera patientens andning: oro/lufthunger, cyanos, spända 

halsvener, andningsfrekvens, djup/ytlig, andningsrörelser, andningsmönster och andningsljud 

bilateralt. 

C - Circulation: hjärtverksamhet. Kontrollera pulsaktivitet (välfylld/tunn, snabb/långsam, 

regelbunden, oregelbunden). 

D - Disability: kort, grov neruologi. Kontrollera medvetandegrad enligt AVPU eller GCS. 

E – Exposure: Exponera, utesluta/hitta övriga skador vilket innebär att det ska göras en snabb 

och systematisk helkroppsundersökning för att kunna bedöma typ och omfattning av skador. 

Kontrollera bröstkorg, buk, bäcken, extremiteter och baksida. 

 

A-E är en primär snabbundersökning som görs på alla traumapatienter. Därefter görs en 

sekundär undersökning F-I. Sekundärundersökningen är i princip en upprepning av den 

primära undersökningen men mer detaljerad. F-I står enligt Karolinska institutet(2008) för: 

 



   

 

F - Fullständiga vitala parametrar: Kontrollera: EKG, urinkateter med timdiures, 

ventrikelsond och laboratorieprover. 

G - God omvårdnad: Bemötande-integritet, beröring-taktilkontakt, smärtlindring. 

H - Historik: Få en bild av patienten, en riktig anamnes: Allergier, aktuella mediciner, 

tidigare sjukdomshistoria och senaste måltid. 

I - Inspektera baksidan: Kontrollera deformiteter, sårskador, hudtemperatur, kotpelaren, 

subcutana emfysem. 

 

Genom att snabbt få överblick av patientens skador kan traumateamet öka patientens 

överlevnadsmöjligheter (Murdock, 2008). Detta gör att personalen i traumateamet måste 

prioritera patientens skador och har då svårt att tillgodose patientens oberoende, lindra 

han/hennes lidande och öka välbefinnandet. Att se till patientens behov och ge god 

omvårdnad prioriteras idag i den sekundära bedömningen. 

 

Anestesisjuksköterskans roll vid trauma 

Som anestesisjuksköterska kallas denne ner till traumarummet och får där information om att 

en ambulans är på väg in med en patient som utsatts för trauma. Efter rapporten av 

ambulanspersonalen görs den primära och sekundära undersökningen av patienten.  

 

Anestesisjuksköterskan uppgift på traumarummet är att ständigt övervaka och utvärdera 

behandlingen av patienten och upprepa den primära undersökningen, för att identifiera en 

försämring eller utveckling av nya symtom (O´Mahoney, 2005). 

 

En anestesisjuksköterska är idealiskt placerad på ett traumarum. Han/hon står i placerad där 

det finns möjlighet att hantera en traumapatient och. ha syrgas och sugutrustning nära till 

hands och lämpliga instrument tillgängliga för återupplivningsförsök. Placeringen av 

anestesisjuksköterskan gör att han/hon ofta får möjlighet att ta kontakt med patienten. Det är 

ytterst viktigt att se till traumapatientens alla behov tidigt, och vara ett psykologiskt stöd för 

patienten. Trauma är ofta en oväntad händelse som lämnar patienterna med väldigt lite tid att 

hinna anpassa sig till situationen. Därför är det viktigt för anestesisjuksköterskan att med olika 

strategier hjälpa patienten att hantera ångest, stress, smärta, rädsla, förvirring, isolering och 

förtvivlan (O´Mahoney, 2005). 

 

Anestesisjuksköterskans möte med patienten 

Kommunikation är den viktigaste aspekten av sjuksköterskans arbete för att minska patientens 

rädsla och ångest (Ferns, 2005). Kommunikation innefattar både verbalt- och ickeverbalt 

bemötande. Att tillhandahålla information, vara hos patienten hela tiden, säga några lugnande 

ord och ge fysisk beröring är viktigt. Det handlar också om att ha en god 

kommunikationsförmåga med aktivt lyssnande och empatiskt förhållningssätt samt att 

sjuksköterskan har ögonkontakt och använder en lugn, säker och avslappnad röst. Det är 

viktigt att som sjuksköterska uppmuntra tvåvägskommunikation (Ferns, 2005; Jay, 1996). 

Grundläggande principer för att främja en god kommunikation med patienter är att som 

sjuksköterska se till att patienterna vet vårdarens namn och upprätthåller ögonkontakt på ett 

icke-hotfullt sätt (Curtis, 2007). 

 

Studier visar att anestesisjuksköterskan av olika orsaker har svårt att skapa kontakt i mötet 

med en patient på ett traumarum. Att kunna minska de negativa intrycken av akutsjukvård är 



   

 

absolut ingen självklarhet. Det finns många hinder för anestesisjuksköterskan att skapa 

kontakt med en patient på traumarummet. Situationen gör att tiden oftast inte finns för att 

bygga upp en relation till patienten. Det finns även andra hinder för att skapa en god relation 

med patienten, exempelvis att patienten bara kan titta rakt upp då halsryggen är immobiliserad 

(Jay, 1996). 

 

Det förekommer även mycket buller inne på traumarummet och det kan uppstå stress hos 

anestesisjuksköterskan då det sker oönskade händelser med patienten. I den stress som finns 

inne på traumarummet finns det en risk att anestesisjuksköterskan intar en vänta-och-se-taktik 

och inte skapar någon kontakt, vilket automistiskt leder till brist på förtroende och minskar 

patientens tillfredställelse (Wiman, 2003; Ferns, 2007). 
 

Omvårdnad i traumarummet  

Curtis (2007) framhåller ett antal omvårdnadsstrategier i vårdandet av traumapatienter: 

 

Att vara öppen till och lyhörd för andra: patienter på traumarummet påverkas ofta av den 

akuta händelsen eftersom de plötsligt har förlorat kontrollen över sin egen situation och är i en 

beroendeställning. En vårdande sjuksköterska måste vara känslig inför dessa patienter och ska 

kunna tolka alternativt förutse hans/hennes behov. Detta kräver en öppen attityd och en öppen 

kommunikation med patienten. 

 

Att verkligen fråga för patienten och informera patienten om vad som sker: sjuksköterskor 

med denna omsorg visar på äkta känslor av goodwill mot patienter och en helhetssyn på 

omsorg (Curtis, 2007). 

 

Att vara moraliskt ansvarig: från patientens perspektiv är besöket på trauma rummet är inte 

planerat. Plötsligt blir de beroende av andra för att uppfylla deras behov. Sjuksköterskor 

måste agera för att upprätthålla och stärka patienternas värdighet i denna allvarliga situation 

(Curtis, 2007). 

 

Att vara verkligt närvarande: Det innebär att sjuksköterskor måste vara uppmärksamma och 

närvarande i dialogen, att lyssna och svara. Detta innebär både kroppsliga och själsliga 

kommunikation. För att vara riktigt närvarande i dialogen kräver god kommunikations 

förmåga (Curtis, 2007). Att vara närvarande i situationen kan enligt Wiman (2003) lindra 

patientens ångest och oro. 

 

Patientens upplevelse av trauma 

Patienten kommer till traumarummet omgiven av starkt ljus, märkliga instrument, lukter och 

ljud. Patienten har fysiskt begränsats av spineboards, katetrar, intravenösa infarter och 

smärtsamma skador. Kläderna är hastigt borttagna av främlingar och patienten har utsatts för 

smärtsamma åtgärder innan adekvata och djupgående förklaringar har getts. Patienten har 

plötsligt tappat kontrollen över sin egen situation och är i en beroendeställning (Jay, 1996; 

Wiman, 2003). Inte bara är patienten allvarligt skadad, han/hon är också orolig över orsaken 

till olyckan, att vara naken, ha smärta, inte längre ha kontroll, var hjälplös och känna sig 

isolerad. Den här ökningen av ångest leder till en oförmåga att ta in vad som händer (Jay, 

1996; Wiman, 2003). 

 



   

 

Då patienten antas ha livshotande skador, koncentrerar sig traumateamet i det kritiska skedet 

mestadels på de fysiologiska aspekterna av vård och överlevnad. De livräddande, men för 

patienten skrämmande ingreppen, behöver vara avklarade innan uppmärksamhet ges till 

patienten. Olyckligtvis sker detta vid en tidpunkt då patientens känslomässiga behov är som 

störst (Jay, 1996). 

 

Personer som utsatts för traumatiska händelser, dvs. händelser som involverar extrema 

störningar i miljön och hot mot livet, frånvaro av kroppslig integritet, betydande förluster och 

en ofrånkomlig skräck, har alla extra psykologiska behov. Ifall de behoven inte tillgodoses 

ökar risken för posttraumatiskt stress syndrom, PTSD (Osuch & Engel, 2004). En tidigt 

etablerad vårdrelation ger en ökad känsla av trygghet och tröst hos patienterna, som i sin tur 

blir ett bra minne i återhämtningsprocessen. Detta kan bidra till ett bättre tillfrisknande för 

patienten (Bethany & Phoenix, 2007; Ringdal, 2008). 

 

Att få patienten delaktig i sin vård är mycket svårt för personalen inne på traumarummet. 

Dock är det en viktig del för patienternas trygghet och välbefinnande i hans/hennes utsatta 

läge. Patienter beskriver en delaktighet i vården som att främja förtroende och oberoende, 

något som möjliggör för dem att förstå vad som händer och upprätthålla en känsla av kontroll. 

Patienterna betonar hur svårt det är att bli delaktiga genom att beskriva svårigheter i 

kommunikationen med vårdarna. Ett icke-deltagande i vården visar på ett hinder mellan 

patienter och vårdare och anses av patienter vara brist i etablering av relationer, respekt och 

information som leder till en misslyckad kommunikation. Personal på traumarummet hänvisar 

ofta till att det inte finns tillräckligt med tid för att etablera en relation med patienten (Frank, 

2008). 

 

 

Problemformulering 
Patienter som drabbats av ett trauma kommer in till sjukhus och får generellt ett gott 

omhändertagande. Vid ett stort trauma är det många inblandade som har olika uppgifter vid 

den drabbade. Vid en traumasituation upplever vi att det läggs stort fokus på själva traumat 

som riskerar en objektifiering av patienten. Därför vill vi belysa patientens egna upplevelser 

och tankar kring det bemötande och omvårdnad de fick av sjuksköterskan. Frågan är hur 

patienterna upplever det första omhändertagandet på traumarummet och vad sjuksköterskan 

kan göra för att få patienten delaktig i sin vård.  

 

 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av omhändertagandet i akutmottagningens 

traumarum.  

 

 



   

 

Metod  

Val av metod 

Valet av metod blev kvalitativ forskningsmetod med öppna intervjuer som syftar till att kunna 

beskriva hur informanten upplever sin situation (Kvale, 1997).  Kvalitativ forskningsmetod 

syftar till att beskriva ett ämne som både informanten och intervjuaren är intresserade av. 

Metoden ger också nyanserade beskrivningar av informantens livsvärld kring särskilda 

situationer (Kvale, 1997) vilket passade denna studies syfte som är att fördjupa kunskaperna 

om patienters upplevelser av anestesisjuksköterskans omvårdnad i det akuta skedet vid ett 

trauma. 

Urval  

Beskrivning av informanterna som deltog 

Föreliggande studie baseras på sju intervjuer med patienter som beskriver sina upplevelser av 

omhändertagandet i akutmottagningens traumarum. Vi intervjuade en patient gemensamt och 

sedan tre patienter var. Deltagarna var fyra män och tre kvinnor med en åldersspridning från 

33 år upp till 57 år. Samtliga var intagna på sjukhus i södra Sverige. Alla var villiga att dela 

med sig av sina upplevelser.  

 

Inklusionskriterier 

Det är viktigt hur urvalet görs eftersom det har betydelse för resultatets giltighet (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). Urvalet bör innehålla variationer som t.ex. ålder och kön, vilket 

ger ett resultat utifrån olika erfarenheter. Urvalet var ett så kallat ”convenient sample” (Kvale, 

1997), dvs. de patienter som är tillgängliga de som intervjuades i denna studie. Efter det 

valdes informanter utifrån följande kriterier: 

 

 Patienter som upplevt trauma under de senaste 4 veckorna 

 Vuxna patienter 18-65 år  

 Patienter som förmodades ha realistiska möjligheter att minnas den akuta händelsen 

 Patienter som är villiga att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter 

 Patienter som kan kommunicera på svenska 

 

Exklusionskriterier 

 Patienter som drabbats av trauma där andra personer omkommit 

 Patienter med hjärnskador 

 Patienter som varit medvetslösa 

 Patienter som varit medvetandesänkt 

 Patienter som är sederade 

 Barn inblandade i olyckan 

 Patienter som varit berusade vid olyckstillfället    

 

Datainsamling 

Innan studien genomförs skickas ett brev till verksamhetschefen för en traumaenhet i södra 

Sverige för ett godkännande av datainsamlingen (bilaga 1). I brevet presenterades syftet med 



   

 

studien följt av en beskrivning av hur intervjuerna skulle genomföras och hur patientens 

konfidentiellitet bibehållas. När verksamhetschefen godkänt och skrivit under brevet togs 

lämpliga informanter fram enligt vårt urval med hjälp av två sjuksköterskor på olika 

avdelningar. Till slut hittades 13 patienter som kunde passa in i studiens inklusionskriterier. 

Därefter lästes patienternas journaler igenom och utifrån detta kontaktades sju patienter. De 

sju som kontaktades var de första på listan av möjliga informanter. Därefter tillfrågades 

informanterna om de ville delta i studien varvid alla accepterade. Informanterna informerades 

muntligt om syftet med studien, hur intervjun skulle gå till och att det var frivilligt att delta. I 

samband med detta lämnades ett informationsbrev (bilaga 2). De tillfrågade var alla positiva 

till att delta i studien.   

 

Intervjuerna genomfördes på en plats som kändes bra för informanterna. I samtliga fall var 

detta på respektive vårdavdelning.  

 

Först gjordes en gemensam intervju av båda författarna i syfte att lära hur de följande 

intervjuernas kvalité kunde förbättras för att få ut just den information som var syftet med 

studien. Efter den första intervjun upptäcktes flera saker som kunde förbättras i kommande 

intervjuer. Det kunde vara sådant som att låta informanterna tala till punkt, ge utrymme för att 

samla sina tankar, inte ställa direkta frågor och leda tillbaka informanten till studiens syfte. 

För fortsättningen var det viktigt att informanters svar inte styrdes. 

  

Följande intervjuer inleddes med frågor om informanternas ålder, arbete och utbildning för att 

få ett bra och avslappnat samtalsklimat. Intervjuerna inleddes med en fråga som var: ”Hur var 

det nu den gången när du kom in till sjukhuset efter olyckan?” Om samtalet gled iväg på 

andra sidospår var det denna fråga som återkom. Under intervjuerna var det också bra att 

ställa följdfrågor som:. ”Hur menar du?” eller ”Kan du utveckla det?” för att få så mycket 

information som möjligt.  

 

Intervjuerna spelades in på bandspelare för att kunna fokusera på intervjun som pågick i 40 

till 55 minuter. Intervjuerna avslutandes när författarna fick en känsla av att informanterna 

inte orkade mer eller inte hade mer att berätta om det inträffade. Efteråt skrevs intervjuerna ut 

ordagrant där även skratt och pauser noterades. Utskrifterna omfattar 134 sidor (Times New 

Roman 12).  

 

Innehållsanalys 

Materialet lästes igenom gemensamt för att få en helhetsförståelse. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) ska intervjumaterialet genomgå en kvalitativ innehållsanalys med 

syftet att presentera resultatet i kategorier och underkategorier. Analysen lägger vikt vid det 

som sagts och det underförstådda. Gemensamt bearbetades materialet och det som inte ingick 

i denna studies syfte valdes bort. Materialet kortades ner och det som var väsentligt och 

centralt valdes ut. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är inte allt material 

föremål för analys och bör därför genomgå en datareduktion som innebär att välja bort 

information för den fortsatta analysen.  

 

Analysen gjordes genom att läsa igenom hela texten för att få en helhetsförståelse för att 

sedan delas in i grova strukturer, så kallade domäner. Ur materialet togs meningsenheter som 

sedan abstraherades. Meningsenheterna är en den del av texten som är meningsbärande och 

ska höra ihop genom sitt innehåll och sammanhang. De kondenserade meningsenheterna får 

därefter en kod som beskriver innehållet. Meningsenheterna färgmarkerades och benämndes 



   

 

med koder. När tillräckligt många koder hittats med samma innehåll skapades kategorier. 

Dessa kategorier kan ha flera underkategorier vilket sedan binder samman det underliggande 

innehållet för att uppnå en fördjupad förståelse.  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

De arbetade 

lugnt och 

metodiskt, 

förklarade allt 

för mig. 

Arbetade lugnt, 

förklarade allt 

Trygghet genom 

vård handlingar 

och information 

Tydlighet 

genom struktur 

och klarhet 

Närvaro 

”En sköterska 

tog mig i 

handen. Det 

kändes skönt, 

tryggt” 

Tog mig i 

handen, skönt 

och tryggt 

Trygghet genom 

beröring  

Trygghet genom 

beröring 

Närvaro 

 

Figur 1. Exempel på innehållsanalys.  

 

Etiska överväganden  

Det är viktigt att ta etiska hänsyn till att föreliggande studies informanter då dessa är patienter 

som nyligen upplevt ett trauma och därmed är en utsatt grupp. Intervjuerna kan riva upp 

känslor av det inträffade traumat vilket kan leda till att den psykiska bearbetningen får ett 

bakslag. Författarna ville fånga upp patienternas upplevelse för att vårdpersonalen ska kunna 

förbättra bemötandet i traumarummet. Den enda som kan berätta om upplevelsen är patienten 

själv. Genom att intervjua patienter Författarna har haft detta i åtanke men val av metod föll 

ändå på att göra en kvalitativ intervjustudie av patienterna eftersom det är ett bra sätt att få 

patienternas tankar och upplevelser.  

 

Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna muntlig och skriftlig information om 

studien (bilaga 2) och informanterna fick även behålla en kopia på informationsbladet, allt i 

överensstämmande med International Council of Nurses´ (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

(2005). Under arbetets gång hölls all privat information och datamaterial konfidentiellt och 

redovisas inte på något sätt. Patienterna informerades att det endast var författarna till 

föreliggande studie som skulle läsa intervjuerna och att det inte kommer att gå att koppla ihop 

någon specifik person med innehållet i det färdiga examensarbetet. Patienterna informerades 

också i informationsbrevet och muntligt att deras deltagande var helt frivilligt och att de 

kunde välja att inte medverka i studien och att de när som helst, utan motivering, kunde 

avbryta intervjun. Författarna av studien har under arbetets gång återkommit till etiska frågor 

såsom vilka konsekvenser utskrifterna kan få för den intervjuade och hur tillförlitliga de 

intervjuades muntliga uttalanden är (jmf. Kvale, 1997).  

 

 



   

 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras utifrån de kategorier och underkategorier (se bilaga 4)som 

framkom i dataanalysen och som var relevanta för vårt syfte; att beskriva patienters 

upplevelse av omhändertagandet i akutmottagningens traumarum. 

 

Övergivenhet 

Kategorin beskriver hur patienterna plötsligt hamnar i en beroende ställning. Samtidigt som 

personalen inte gjorde dem delaktiga i sin vård utan de lämnades utanför, vilket ledde till en 

isolering och därigenom en känsla av rädsla och ledsamhet. Flertalet patienter upplevde att 

personalen inte svarade på deras frågor. Patienterna tyckte att det hela tiden var någon 

personal som pratade med dem men flertalet upplevde att de inte hade någon kontakt med 

personalen. 

 

Sakna kontakt 

Flertalet av patienterna upplevde att det hela tiden var någon som pratade med dem och 

informerade om vad som hände, men att informationen kom samtidigt som de utförde 

undersökningen. De hann inte förbereda sig. De kände inte att de hade någon kontakt med 

personalen. Även om det var många i personalen som pratade med varandra och med 

patienten, upplevde patienterna ändå att de inte fick tid att svara. Patienterna ville att 

personalen skulle ta det i deras takt och inte stressa på.  

 

Patienterna upplevde också att personalen inte tog hänsyn till deras känslor och att de inte 

lyssnade. Patienterna upplevde en viss grad av hänsynslöshet från personalen när de inte tog 

sig tid att lyssna till dem och deras känslor. Vilket ledde till att patienterna upplevde att de 

hamnade i ett läge där personalen inte längre kunde lugna dem.  

 

”De försökte lugna mig men kändes som det var omöjligt…”   

 

Lämnas med frågor 

Något som upplevdes mycket omvälvande för en patient var att ingen i personalen svarade på 

dennes frågor. Att få till svar att de ska ta det lugn och ligga stilla skapade stor oro hos 

patienterna. En annan patient beskrev detta; ”… de sa att de inte kunde svara på mina frågor 

nu utan att jag skulle behövas röntgas först”. Detta ledde till mycket oro och ångest hos 

patienterna. Patienterna upplevde att de blev åsidosatta med sina tankar kring traumat, vilket 

de beskrev som mycket frustrerande och de kände en stor oro.  

 

Patienterna beskriver kval i samband med vården i traumarummet både kroppsligt och 

själsligt. Upplevelsen av att kroppen inte fungerar som den ska och att de inte känner sin 

kropp skapar ett stort lidande och en stor oro hos patienten över vad som ska hända. Några 

patienter beskrev att de upplevde ett stort obehag när personalen rörde vid dem och att de inte 

kunde känna beröringen på kroppen.  

 

Befinna sig utanför 

Något som var genomgående var att patienterna slogs av tanken att det var så mycket personal 

på traumarummet. Patienterna ställde sig själva frågor som var av karaktären; Vilka uppgifter 



   

 

hade alla? Behövde de verkligen vara så många? Patienterna upplevde att mycket av det som 

hände i traumarummet hände ovanför patientens huvud, de fick inte vara delaktiga utan 

patienten hörde bara ett surr av röster.  

 

”Jag hörde läkarna prata, men jag hörde inte vad de sa. Jag antog att det handlade om mig. 

Ibland ställde de frågor till mig”.  

 

Detta upplevde några av patienterna som mycket ansträngande och en uttryckte det då denne 

beskrev en känsla av isolering. Detta är också ett exempel på att kontaktlösheten upplevdes 

stor.  

 

Isolering 

En patient talade om att denne kände rädsla och ledsamhet men ville inte gråta. Han/hon 

kände att de inte hade ”någon axel” att gråta ut emot, fanns ingen inne på rummet som förstod 

honom/henne. Patienten upplevde att han/hon var helt ensam i sin situation och sina känslor, 

ingen som ville/kunde lyssna.  

 

”Jag hade så många känslor som snurrade runt i huvudet och hade inget utlopp för dem, jag 

inte visste vad jag skulle göra.”  

 

Vara ofrivilligt ensam 

Andra patienter upplevde att det var någon som pratade med dem men att de egentligen inte 

fick någon kontakt, ingen tvåvägs kommunikation.  

 

”Jag fick hela tiden information av personalen men jag kände mig ändå ensam där jag låg på 

bordet…” 

 

Beroende 

Detta var något som var återkommande i intervjuerna. Det upplevdes skrämmande att inte 

veta, att inte ha kontroll över sin kropp och sitt liv utan det var överlämnat till andra okända 

personer. Att vara utelämnad i andras händer upplevde några patienter som mycket jobbigt. 

De kände att det hände en massa saker med dem och att de själva inte alls kunde kontrollera 

det.  

 

 

Närvaro 

Kategorin innefattar trygghet genom struktur och klarhet och genom fysisk beröring. Några 

patienter fann trygghet i närvaron av sjuksköterskan. En sådan enkel sak som att hålla i 

handen gjorde dem lugna och påverkade upplevelsen av deras behandling. De upplevde det 

tryggt att någon tog hand om dem eftersom de själva inte hade den kontrollen, de upplevde att 

personalen visste vad de gjorde. 

Trygghet genom struktur och klarhet 

Det framkom i några av intervjuerna att patienterna fann trygghet i samtalet med 

sjuksköterskan som talade om vad som skulle hända. Närvaron av en sjuksköterska var 



   

 

mycket avgörande i upplevelsen av deras behandling. Det gjorde dem lugna och de beskrev 

att det kändes skönt.  

 

”En sköterska berättade vad alla andra runt omkring gjorde… personen fick mig lugnare och 

jag kunde slappna av.”  

 

Patienternas känsla av trygghet var också beroende på hur personalen arbetade. En patient 

beskrev att ”… de arbetade lugnt och metodiskt” vilket skapade trygghet. Att det fanns någon 

som var närvarnade för patienten framkom också i intervjuerna som något som var viktigt i 

upplevelsen av tryggt omhändertagande. De upplevde det tryggt att någon tog hand om dem 

eftersom de själva inte hade den kontrollen, de upplevde att personalen visste vad de gjorde.  

 

Trygghet genom berörning 

En sådan enkel sak som fysik beröring och att hålla en hand gjorde också skillnad i 

upplevelsen för patienten, de kände en närvaro från personalen. En patient sade;  

 

”… en sköterska tog mig i handen. Det kändes skönt och tryggt”.  

 

 

Utsatthet 

Kategorin beskriver upplevelsen av att bli kränkt inne på traumarummet. Patienterna har en 

förståelse för undersökningarna som måste göras, men de känner sig ändå kränkta och 

utlämnade. Patienter som ligger på en brist inne på traumarummet och känner att de inte kan 

röra sig beskriver det som en total skräck och att då även upptäcka personalens blickar och 

reaktioner på situationen skapade en stor stress och panik. Då är patienterna i ett väldigt utsatt 

läge. 

Vara kränkt 

En patient kände sig kränkt när denne låg på britsen utan kläder med mycket personal runt 

britsen. Trots att patienten var täckt upplevdes situationen som mycket ansträngd och väldigt 

jobbig. Den rutinmässiga undersökningen av alla traumapatienter kunde också upplevas som 

kränkande. Patienterna blev på många sätt blottade och försatta i en mycket utsatt situation.  

 

”De stack mig i armarna, satte kateter och vände på mig och stoppade upp fingrar i rumpan 

på mig. Allt detta hände på så kort tid att jag inte hann förbereda mig, även om jag fick 

information. Denna behandling kändes oerhört kränkande”  

 

Hos vissa patienter fanns ändå en förståelse för varför personalen gjorde som de gjorde, men 

trots det upplevdes situationen som känslomässigt jobbigt; ”… blir ändå ledsen när jag 

tänker på det!”. I denna situation beskrev en annan patient känslan av att bara vilja fly bort 

från britsen, att bara få komma därifrån. Detta beskriver också de kval som patienter utsätts 

för i en pressad situation.  

 

Upplevelsen av att känna sig utsatt och kränkt delades av många. Det fanns även patienter 

som kände ett lidande i situationen då de låg på obekväma bord.  

 

”… hamnade på något hårt bord, de tog bort brädan under mig. Det var väldigt 

obehagligt…”.   



   

 

 

Känna ängslan 

Att ligga på britsen inne på trauma rummet och inte kunna röra sig gav patienten en ängslan 

inför framtiden. De beskrev att de var livrädda när de upptäckte att de inte kunde röra sig som 

tidigare eller har ont på ställen som de inte haft innan. Därefter kom frågorna om livets 

fortsättning och flera av de intervjuade ställde sig frågan: ”Kommer det alltid att vara så här? 

Kommer jag att kunna röra mina ben igen?”  

 

Upptäcka signaler 

Även personalens reaktioner skapade funderingar och tankar kring hur allvarlig situationen 

var. De såg blickar mellan personalen och snabba rörelser och tolkade de som tecken på att 

det var något som inte stämde. Detta ledde till att patienterna upplevde en stor stress och fick 

panik. I den situationen visste inte patienterna hur de skulle framföra funderingarna till 

personalen utan lät tankarna istället stanna inombords.    

 

”Jag såg att det var något fel. Personalen verkade stressade och tittade konstigt på varandra. 

Svårt att säga hur, bara en känsla jag fick” 

 

Bristande kontroll 

Att ha blivit utsatt för ett trauma gör att patienten automatiskt hamnar i en beroendeställning 

till personalen på traumarummet. Vilket ger en avsaknad av situationskontroll och avsaknad 

av kroppslig kontroll. Patienten har hamnat i en situation som han/hon inte kunde reda upp 

själva och där de hade tappat all kontroll. 

 

Avsaknad av situationskontroll 

Att ha blivit utsatt för ett trauma gör att patienten automatiskt hamnar i en beroendeställning 

till personalen på traumarummet. Flera patienter upplevde oro och ångest över att inte kunna 

kontrollera sin situation vilket de ofta var vana vid i livet för övrigt. De beskrev att de mådde 

dåligt när de inte hade läget under kontroll. Patienten har hamnat i en situation som han/hon 

inte kunde reda upp själva och där de hade tappat all kontroll. De kände att de under hela 

förloppet var beroende av personalen. Denna beroendeställning kan också upplevas 

skrämmande för vissa patienter. En patient uttryckte följande;  

 

”Jag fick lägga mitt liv i deras händer vilket var väldigt skrämmande eftersom jag inte kände 

dem alls”   

 

Avsaknad av kroppslig kontroll 

Flera av patienterna upplevde sin kropp som ett ”köttstycke”. De kunde de inte röra sig, 

klarade inte av att lyfta armen själv utan såg hur sjuksköterskan lyfte på armen för att ta av 

kläderna. Det kändes fruktansvärt att inte kunna kontrollera och röra sin kropp som vanligt 

utan nu behöva ha hjälp med allt. Dessutom upplevde flera patienter att personalen på rummet 

inte tog hänsyn till deras situation, att de inte kunde röra någon extremitet utan jobbade 

systematiskt på som vanligt, nästintill känslokallt. 

 



   

 

”Sjuksköterskan rörde på min kropp, svängde runt på mina armar och jag kunde inte göra 

någonting för att stoppa henne.”  

 

 

Desperation 

Kategorin handlar om hopplöshet och förtvivlan. Patienterna upplevde en hopplöshet och en 

förtvivlan över situationen som de hamnat i. 

 

Hopplöshet 

När patienterna fick vård inne på traumarummet kände flera en hopplöshet inför situationen 

de hade hamnat i. De hade ont och var skadade, de visste inte hur deras anhöriga som suttit 

bredvid dem i bilen mådde. Allt kändes hopplöst och att deras liv kommer från och med nu att 

vara totalt förändrat. De kände inget hopp inför framtiden.  

 

”Allt kändes hopplöst där jag låg, det kommer aldrig att bli som vanligt igen…” 

 

Förtvivlan 

De kände även en total förtvivlan om det som inträffat. Att vara med om ett stort trauma där 

utgången kunnat vara en dödlig utgång för anhöriga eller andra personer. Vissa patienter 

beskrev även en total förtvivlan över att ha orsakat en olycka där någon annan kan ha blivit 

allvarligt skadad. 

 

”Jag visste inte om jag hade skadat någon annan i olyckan. Tänk om jag har skadat någon 

annan för livet” 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Intervjuerna 

Trost (2005) menar att det är viktigt hur de första frågorna i en intervju går eftersom de kan 

avgöra hur resten av intervjun kommer att gå. Intervjuerna i studien fick bra start och 

fortsättningen av intervjuerna flöt på mycket bra. Informanterna fick alla fritt utrymme för att 

berätta om sina upplevelser. De flesta av intervjuerna bedömdes mättade då ingen ny 

information kom fram. Några få var mindre mättade vilket kan ha påverkat resultatet negativt. 

Lantz (1993) framhåller att när en öppen intervju genomförs ska intervjuaren veta när 

intervjun fyllt sitt syfte och när tillräcklig information framkommit. Detta bestäms i 

planeringsskedet av intervjun. Någon intervju kunde ha utvecklats mer eller eventuellt kunde 

en en kompletterande intervju ha gjorts för att få mer information och därmed ökat resultatets 

giltighet.  

 

Resultatet kan också diskuteras utifrån intervjuerna och hur de genomfördes. När en kvalitativ 

intervjustudie genomförs är det ett samspel mellan den som intervjuas och intervjuaren och de 

är medskapare av texten. Genom att forskaren på olika sätt är medskapare av texten är han 



   

 

eller hon också medskapare i forskningsprocessen. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) är resultatet beroende av intervjuaren/forskaren. Denna förförståelse är också en viktig 

del i tolkningen. Författarna till föreliggande studie gick igenom den första intervju och 

gjorde upptäckten att man till viss del styrde patientens svar genom att ställa ledande frågor 

som grundar sig i författarnas förförståelse. I kommande intervjuer fanns en medvetenhet om 

detta meden ambition att tygla förförståelsen. Samspelet upplevdes fungera bättre och bedöms 

därmed öka tillförlitligheten i materialet. 

 

Analysen 

Eftersom läsaren av en kvalitativ studie inte har tillång till allt ursprungsmaterial blir läsaren 

helt beroende av forskarens tolkningar och urval. Enligt Kvale (1997) finns det två metoder 

för en ökad kontroll av analysen, dels genom att vara flera analyspersoner och noga förklara 

tillvägagångssätt. I föreliggande studie har intervjuerna lästs igenom och analyserats av båda 

författarna vilket har ökat studiens tillförlitlighet.  

 

. Under arbetet har författarna haft ett öppet förhållningssätt och kontinuerligt reflekterat och 

diskuterat under analysprocessen. Detta bör bidra till att studien har uppnått en relativt hög 

reliabilitet.    

 

Citaten är avidentifierade för att garantera att informanterna ska förbli anonyma. Efter 

intervjuerna frågades informanterna om hur de upplevde intervjuerna och om att tala om sin 

situation. Det framkom att de inte tyckte intervjuerna var påfrestande. Men eftersom 

informanterna är i beroendeställning är det inte säkert att de är helt ärliga med hur de känner. 

Att tala om vad som inträffat kan röra upp känslor hos den som blir intervjuad vilket kan vara 

en risk. Dock bedöms nyttan med patientintervjuerna i detta fall vara större än riskerna. 

 

Studien är gjord med sju personer och författarna anser inte att resultatet går att generalisera 

men det ger ändå en inblick i hur informanterna upplevt sin situation. Författarna anser att 

syftet i studien är uppnått. Det finns en möjlig överförbarhet då patienternas upplevelser visar 

upp ett mönster. Studiens relevans för andra liknande vårdverksamheter kan diskuteras 

eftersom samtliga intervjuerna har gjorts på en och samma ort vilket kan ge ett ensidigt 

resultat.  

 

 

Resultatdiskussion 

I studien kom det fram att det är viktigt att anestesisjuksköterskan skapar en god kontakt och 

etablerar en bra relation för att öka tryggheten och återskapa kontrollen för patienten, trots den 

arbetsgång som används inne på traumarummet. Det är viktigt att patienten får information 

om vad som händer för att undvika spekulationer och upprivande av känslor. Om 

vårdpersonalen på traumarummet lyckat att minska patientens oro och ångest, minskas 

lidandet och patienten kan då snabbare återhämta sig psykiskt.  

 

Skapa kontakt/relation 

Resultatet visar att kontakten med patienterna är mycket viktigt under ett trauma. Som 

patienterna till föreliggande studie beskriver hamnar de ibland i en situation där de upplever 

att de saknar kontroll på grund av att de inte fick den önskade responsen. Att informera är en 

sak, att kommunicera är en annan. Fokus på ett traumarum är att så fort som möjligt göra 



   

 

patienten stabil och vissa beslut och händelser måste göras omgående och där brister ibland 

kommunikationen med patienten. Enligt A till E principen (Svensk kirurgi, 2010) kommer 

den sekundära undersökningen, som innefattar omvårdnaden av patienten, först när primära 

undersökningen är genomförd. Detta kräver att mycket personal finns på plats vilket 

patienterna lämnas undrande över. Att omhändertagandet hamnar som en sekundär 

undersökning innebär att det hinner hända mycket innan patienten tilltalas. Där har 

anestesisjuksköterskan en betydande roll att fylla. Som tidigare nämnts är det vikigt att 

anestesisjuksköterskan har strategier för att hjälpa patienter att hantera eventuell ångest, 

stress, smärta, rädsla, förvirring, isolering och förtvivlan (O´Mahoney, 2005). Nyström (2003) 

talar om att det är viktigt för vårdarna att visa engagemang och hjälpsamhet i en situation när 

patienten känner sig otrygg och har sänkt självkänsla. 

 

Baillie (2004) skriver om hur personalen snabbt måste göra en akut bedömning av patienten. 

Eftersom bedömningen måste göras snabbt leder det ofta till en objektifiering av patientens 

kropp, vilket utan tvekan är ett stort hinder för att bilda en relation till patienten. I 

föreliggande studie förefaller patienterna uppleva en sådan kontaktlöshet tydligt vilket 

ytterligare ökar hans/hennes negativa upplevelser av traumavården. Baillie (2004) menar 

också att patienter snabbt skapar en åsikt om personalen, ifall de går att lita på och ifall de 

känner sig trygga i deras händer. Personalen behöver därför tidigt vara lyhörd för patientens 

känslomässiga behov och bjuda in honom/henne till en dialog/ett möte för att på så sätt uppnå 

en optimal nivå av vård för patienten.  

 

Att vara närvarande och skapa trygghet 

Att finna en trygghet i vården är viktigt för patientens upplevelse av det inträffade. I 

föreliggande studie berättade vissa av de intervjuade att de var lugna eftersom de fick bra 

information av personalen som berättade vad alla gjorde. Liknande beskrivningar ger också 

Ringdal (2008) i sin studie.  

 

När upplevelsen av att känna sig trygg och känna en närvaro infann sig kände patienterna sig 

ofta tillfreds och där har anestesisjuksköterskan en avgörande roll. Enligt O´Mahoney (2005) 

är kontaktskapande och lindring av traumapatientens oro anestesisjuksköterskans roll i 

traumarummet. Det är viktigt att patienten känner sig trygg när de själva inte har kontroll. 

Moxnes (2001) framhåller att förhållningssättet är viktigt för att skapa trygghet hos patienter 

med akut smärta. I en situation när patienten känner sig otrygg och har sänkt självkänsla 

menar Nyström (2003) att det är viktigt för vårdarna att visa engagemang och hjälpsamhet. 

Baserat på föreliggande studies resultat är de viktigaste delarna i arbetet som 

anestesisjuksköterska att försöka skapa trygghet och kunna känna empati för patienterna 

eftersom de är utelämnade till personalens vård. När patienten utsatts för att trauma och med 

allt vad den psykiska stressen innebär, upplever patienterna en lättnad när någon annan person 

tar över ”taktpinnen”. Då behöver patienten inte känna en stress över att behöva samla ihop 

sig och försöka återfå kontrollen, det är någon annan som gör det åt en ett tag framöver. 

 

Det är svårt för patienterna att känna något annat än hopplöshet och förtvivlan i ett trauma. De 

upplever bara ett stort kaos och de vet inte hur de ska kunna klara upp den situationen som de 

plötsligt har hamnat i. Det är en stor utmaning att få dem att känna sig trygga och lugna i 

situationen. Alla människor reagerar olika på ett trauma. Som personal är det därför viktigt att 

se varje patient som en enskild individ med speciella behov. 

 



   

 

Att minska ångest 

Ångestkänsla brukar kännetecknas av att på något sätt bli angripen, att sakna förmåga att 

handskas med situationen och att vara hjälplös (Moxnes, 2001). Patienterna i denna studie 

återkom ofta till ordet ångest, att hela traumat var ångestfyllt. De hade plötsligt hamnat i en 

situation som innebar ett totalt kaos. De visste inte vad som skulle hända med dem. Det 

framstår som viktigt att personalen på traumarummet lindrar patientens oro och ångest så 

tidigt som möjligt för att minska lidandet och öka patientens möjlighet till snabbare psykisk 

återhämtning. Bethany och Phoenix (2007) betonar att en tidigt etablerad vårdrelation ger en 

ökad känsla av trygghet och tröst hos patienterna, som i sin tur blir ett bra minne i 

återhämtningsprocessen vilket leder till ett bättre tillfrisknande. 

 

Resultatet visade att patienterna talade om att de var rädda för det okända och att de inte visste 

vad som skulle hända här näst. Baillie (2004) beskriver samma rädsla som uppstår då 

patienten inte har någon möjlighet att förbereda sig fysiskt, socialt eller psykiskt för traumat 

som de drabbats av. Det är därför viktigt att personal på traumarummet upprättar en god 

relation till patienten så att rädsla och ångest reduceras. 

 

Vikten av information 

Flertalet patienter i denna studie beskriver upplevelsen av traumarummet som mycket 

upprivande. Alla dessa känslor måste personalen i traumarummet hantera på ett professionellt 

sätt. Det förekom blickar och annat som patienten upplevde som mycket skrämmande. En 

patient som ligger på en brits inne på ett trauma rum och som enbart ser ansikten är oerhört 

lyhörd för alla reaktioner som personalen uttrycker. I en sådan situation är det viktigt för 

anestesisjuksköterskan att informera vad som händer, allt för att undvika dessa upprivande 

känslor som bara påverkar patenten negativt.  

 

Patienterna beskrev det som oerhört skrämmande att ligga på britsen. De kände sig utlämnade 

och ensamma. Som vårdpersonal behöver man tänka på att patientens alla behov måste 

tillgodoses. Patienterna ska inte behöva känna sig utlämnade och ensamma, de måste få 

uppleva en trygghet, känna sig omhändertagna där de ligger genom tydlig information och på 

så sätt minimera de negativa känslorna och reaktionerna på traumat. 

 

Det fanns en förståelse för personalens arbete men patienterna tyckte att det ändå kändes 

påfrestande och de fick känslan av att vilja fly. Patienterna i situationen anpassar sig eftersom 

det innebär en viss trygghet och förlitar sig på vårdarnas kunskap. Ringdal (2008) beskriver i 

sin studie, vilket bekräftar resultatet i föreliggande studie, hur patienter minns hur deras kläder 

klipptes sönder vilket resulterade i en känsla av att förlora sin identitet, känsla av skam och 

förlägenhet hos patienterna. Ringdals studie visar också att patienten upplever ett stort obehag 

av att det var så många människor runt när kläderna klipptes sönder. Att klippa sönder 

kläderna är många fall nödvändigt för att snabbt kunna undersöka patienten. För att minska 

patientens negativa upplevelse av detta är det viktigt att personalen informerar om vad man 

gör med patienten.  

 

När patienten ligger på bristen är han/hon i en främmande miljö har de inget att förhålla sig 

till. I föreliggande resultat förefaller patienterna uppleva att de inte vet vad som ska hända och 

vilka handlingar och undersökningar som normalt görs inne på ett traumarum Därför vågar 

patienterna inte säga ifrån när de utsätts för saker som det upplever som kränkande. Att klippa 

av alla kläderna eller att sätta kateter är något som de flesta patienter upplever som jobbigt, 

men vågar inte säga ifrån. Som anestesisjuksköterska bör man vara patientens advokat, 



   

 

informera patienten i tillräckligt god tid innan undersökningen och se till patienten är med på 

vad som ska göras, samt att hålla kolla på att övrig sjukvårdspersonal talar om för patienten 

vad de gör. 

 

Återskapa kontrollen 

I Ringdals (2008) studie beskriver patienter sin ankomst till akutmottagningen som en 

upplevelse av trygghet men också av ångest och rädsla och att de känner sig övergivna. Att 

vara beroende av andra människor och att inte ha kontroll är något av det mest skrämmande 

som en traumapatient kan uppleva. Det ligger så centralt i människans natur att ha kontroll 

över situationen och klara sig själv. Därför är det oerhört viktigt att patienten har någon 

människa som han/hon känner sig säkra med, där patienten upplever en trygghet med att 

”lämna över sitt liv” till en annan person.  

 

Jay (1996) talar om hur patienter snabbt går från att vara en oberoende individ som är med om 

ett prehospitalt trauma och direkt hamnar i en isolerande upplevelse av skräck och beroende 

inne på ett traumarum. Olika metoder för att hantera patientens situation krävs för att 

tillgodose deras behov och för att de ska återfå viss kontroll. Metoder såsom beröring, 

sällskap och information blev av största vikt liksom behovet av att skapa ett förtroende till 

personalen och på så sätt få kontroll över sin nya miljö. Resultatet av denna studie visar att 

som personal inne på traumarummet är det otroligt viktigt att skapa en relation till patienten 

och få med patienten i vårdandet. 

 

Svårigheter i en traumasituation 

Resultatet av denna studie visar att det är svårt att möta patienters oro vid trauma. De 

intervjuade patienterna beskrev att de ville veta vad som hänt de andra som varit med i 

olyckan. Inne på traumarummet arbetar vårdpersonalen med patienten framför sig och har inte 

möjlighet att ha kontroll på hur de andra personerna i olyckan har det. Som personal bör man 

alltid vara så pass ärlig som möjligt, meddela att vi nu koncentrerar oss på den patient som vi 

har framför oss och kan därför inte ha kontroll över hur de andra skadade mår. 

 

Framtiden 

I föreliggande studie beskrev patienterna att deras liv kommer att förändras totalt och att de 

inte kände något hopp inför framtiden. Toombs (1993) talar om att patienter känner att de inte 

längre kan lita på kroppen som de gjorde tidigare vilket i ett längre perspektiv kan ge 

psykologiska effekter. Här är det viktigt att personalen har detta i åtanke när de behandlar 

patienter som drabbats av ett trauma. Patienternas upplevelser av händelsen finns med under 

hela livet.  

 

Slutsats 
Denna studie belyser ett problem i vården som uppstår dagligen. Patienter får idag för lite 

trygghet och omvårdnad inne på traumarummet. Den medicinska behandlingen går före att 

skapa en relation till patienten. För att ge patienten den bästa vården inne på traumarummet 

måste det vara en kombination av en snabb medicinsk undersökning för att utesluta 

livshotande skador och tid att ge god omvårdnad och omsorg. Som anestesisjuksköterska 

måste man försöka skapa tid till att se till patienten och hur han/hon mår i just den situationen. 



   

 

Patienterna beskrev att de är en situation som de inte har någon kontroll över och att de 

känner sig väldigt utlämnade. Anestesisjuksköterskor måste därför se till att patienterna även 

får omvårdnad och omsorg. Patienten måste vara väl informerad innan vissa typer av 

undersökningar och handlingar görs. Annars är risken stor att vårdpersonalens handlingar 

kränker patienten och som resultat av det ger patienten en sämre vård, en sämre möjlighet att 

återhämta sig efter trauma och sämre upplevelse av bemötandet på akutmottagningen.  

 

Multiskadade patienter utgör en stor utmaning där anestesisjuksköterskans alla tillgångar 

måste användas till det yttersta. Lyckas anestesisjusköterskan skapa en god relation till 

patienten minskas de förödande effekterna av traumat. 

 

 

 

Kliniska implikationer 
Att ha blivit utsatt för ett trauma och komma in i ett traumarum på akutmottagningen är en 

stressituation för patienten. Vårdarna bör i sin roll vara medvetna om patientens upplevelse 

för att göra ett så bra omhändertagande som möjligt. Här nedan följer några aspekter som bör 

beaktas i vårdandet av traumapatienter:  

 

 Ge tydlig information om vad som görs – stödjer välbefinnandet.  

 

Anestesisjuksköterskan som står vid huvudet under behandlingen har lätt att berätta 

för patienten vad som händer. Tala till patienten, inte över huvudet på henne/honom 

och berätta vad som sägs och varför. Detta leder till minskad stress och oro samt att 

patienten blir lugnare och känner sig mer delaktig. 

 

 Visa engagemang och hjälpsamhet – stödjer välbefinnandet.  

 

Anestesisjuksköterskan bör visa att hon/han faktiskt bryr sig om patienten genom att 

visa empati, berätta att det här måste göras men också tydligt säga till patienten att: 

”Jag finns här hela tiden”, ”Jag står här för din skull”, ”Fråga mig om du undrar 

något”. Detta är enkla saker att tänka på och göra som anestesisjuksköterska . 

 

 Skapa trygghet och visa empati – stödjer välbefinnandet 

 

Detta kan göras genom en lätt beröring, en hand på armen, axeln eller likande. 

 

 Värdigt bemötande – minskar vårdlidandet.  

 

Blotta inte patienten i onödan. Tänka på att vara patientens advokat och tala om varför 

kläderna tas av och inte bara göra det.  

 

 

Framtida forskning 
Det finns behov av vidare studier där patientens upplevelser sätts i relation till 

vårdpersonalens upplevelse och tankar kring traumat. Vilka kringliggande faktorer kan ha 

påverkat patientens upplevelse? Kan mediciner ha påverkat patienten?   



   

 

 

Det finns också behov av att göra en jämförande studie på andra orter och sjukhus för att se 

om resultatet skiljer sig åt beroende på vilket sjukhus patienterna kommer till.  
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 Verksamhetschefs godkännande av datainsamling                        Bilaga 1                     

                        
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
Anestesi, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
(magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva patienters upplevelse av att bli vårdad på 
traumarum på akuten i samband med ett trauma.  
 
Vi tror att vår traumasjukvård i Sverige är väldigt bra med stort fokus på patienten och det 
medicinska, vi tror också att många patienter inte blir sedda utan man fokuserar bara på det 
kroppsliga och glömmer människan bakom, vi vill därför intervjua 6-8 patienter som varit med 
om ett trauma och vårdats på en akutmottagning i traumarum efter ett trauma och höra deras 
beskrivning och hur de kände det.  
 
Tanken med vårt examensarbete är att få fördjupad kunskap om hur patienter upplevde att bli 
vårdade utifrån de speciella omständigheter som det innebär efter ett trauma. Metoden i 
examensarbetet är kvalitativ intervju med 6-8 patienter som drabbats av trauma och vårdats på ett 
trauma rum på en akutmottagning.  
 
Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under januari – februari 2010 på en 
traumaavdelning i Göteborg. Deltagarna informeras både muntligt och skriftligt om 
examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas informerade samtycke 
genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den deltagande. Intervjuerna spelas in och 
skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång 
till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Handledare 
Anders Bremer  
Adjunkt 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: anders.bremer@hb.se 
Tfn 033-435 45 08, 0731-84 00 19 
 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Jennie Carlsson Mattias Gyllsdorf 
E-post: jennie_c_82@hotmail.com  E-post: mattias1st@hotmail.com  

Tfn 0708-824524 Tfn 0709-420431 
 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jennie Carlsson och Mattias Gyllsdorf 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
2010_______________________________ Verksamhetschef,  

 



   

 

Information till och samtycke från patient som drabbats av            Bilaga 2 

Trauma och vårdats på akutmottagning i trauma rum.  
 

 

Under våren 2010 genomförs ett examensarbete där syftet är att undersöka hur patienter 

upplever det att vårdas på ett trauma rum på akutmottagning i samband med trauma (olycka).   

 

Examensarbetet är en del av specialistutbildningen med inriktning mot anestesi (narkos) och 

utförs på avancerad nivå. 

 

Vi är sjuksköterskor som redan arbetar inom ambulanssjukvård och är speciellt intresserade 

av hur du upplevt ditt bemötande av all personal på trauma rummet på sjukhuset. Genom att 

få ta del av dina erfarenheter kan vi bli bättre på att vårda och bemöta patienter i samband 

med trauma (olycka). 

 

Intervjun kommer att spelas in och tar ca 1 timma.  Därefter kommer intervjuerna att skrivas 

ut ordagrant. Texten kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att det endast är vi och 

eventuellt vår handledare, som kommer att läsa intervjuerna. Det kommer inte att gå att 

koppla ihop någon specifik person med innehållet i det färdiga examensarbetet.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst utan motivering avbrytas.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

-------------------------   ------------------------- 

Mattias Gyllsdorf    Jennie Carlsson 

 

Student/leg. sjuksköterska   Student/leg. sjuksköterska 

 

070X-XXX XXX   070X-XXX XXX 

 

 

Jag har muntligen fått information om studien samt tagit del av ovanstående skriftliga 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt.  

 

------------------------- 

Ort och datum  

 

 

------------------------- 

Namnteckning  
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Trauma teamet positioner på trauma rummet (Landstinget i Östergötland, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 4 

 

Domäner: Underkategorier:  Kategorier: 

Omhändertagande Sakna kontakt Övergivenhet 

  Lämnas med frågor   

  Befinna sig utanför   

  Isolering   

  Vara ofrivilligt ensam   

  Beroende   

  

Trygghet genom struktur och 

klarhet Närvaro 

  Trygghet genom beröring   

Lidande Vara kränkt Utsatthet 

  Känna ängslan   

  Upptäcka signaler   

  Avsaknad av situationskontroll 

Bristande 

kontroll 

  Avsaknad av kroppslig kontroll   

  Hopplöshet Desperation 

  Förtvivlan   
 

 


