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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige är fysiskt trauma den vanligaste dödsorsaken för personer 

under 45 år och det omkommer runt 3000 människor varje år efter ett fysiskt 

trauma. I slutenvården upptar traumapatienter 440 vårdplatser dagligen. När 

vårdpersonal utsätts för stressande och akuta situationer vid omhändertagandet av 

traumapatienter på akutmottagningen finns risk att fokus endast hamnar på att 

praktiska uppgifter utförs och att patienters andra behov inte tas om hand eller 

tillgodoses. Det finns även en risk att patienter känner sig objektifierade då de 

endast tolkas utifrån mätvärden och inte efter mående. 

Syfte: Att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska trauman upplever 

omhändertagande på akutmottagning. 

Metod: Studien är genomförd som en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar 

från CINAHL och PubMed. Åtta artiklar ingår i studien och de analyserades med 

utgångspunkt i Kristenssons integrerade innehållsanalys. 

Resultat: Patienternas upplevelse av omhändertagandet efter erfaret fysiskt trauma 

sammanfattas i fyra olika kategorier: upplevelsen av första mötet, 

kommunikationens betydelse, akutmiljöns betydelse och ickeverbalt 

omhändertagande.  

Slutsats: Resultatet visade att i det initiala skedet så kände sig patienterna väl 

omhändertagna och betydelsefulla. En av de avgörande faktorerna för ett gott 

omhändertagande var en god kommunikation. Vid ett värdigt omhändertagande 

minskade risken för att patienterna skulle känna sig objektifierade och 

avhumaniserade. 

Nyckelord 

Fysiskt trauma, patient, upplevelse, omhändertagande, akutmottagning 
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1 Inledning 

 

Trauma är något som vi har intresserat oss för under utbildningens gång. Det har 

vuxit fram som något vi båda kan tänka oss att arbeta med i framtiden, därav har vi 

valt att skriva examensarbetet om just detta ämne. Traumatiska skador är ett ökande 

hälsoproblem världen över och av alla sjukdomar i världen står skador från fysiska 

trauman för 16% av den globala sjukdomsbördan (WHO, 2004). Varje dag dör cirka 

16,000 människor runt om i världen till följd av trauma-skador, och för varje person 

som dör finns det tusentals fler skadade, många med permanenta skador som de 

aldrig kommer att återhämta sig i från. (WHO, 2004).  

World Health Organization (WHO) (2004) har framställt grundläggande riktlinjer 

för omhändertagandet vid traumavård med särskilt fokus på sjukhus och det har 

även tagits fram åtaganden som sjuksköterskor har en skyldighet att utföra vid ett 

traumafall. Dessa åtaganden innebär att ha kontroll på patientens vitala parametrar, 

förbereda vårdplatser med relevant material inför inkommandet av en traumapatient 

samt att vara redo att stödja läkare om nödvändigt.  

I det dagliga arbetet på en akutmottagning beskrivs arbetsmiljön och stressnivån 

generellt som hög, och mindre gynnsam för kvalitén på omhändertagandet av 

patienter (Ylikangas, 2017). När en svårt skadad patient inkommer prioriteras vissa 

moment före andra. Det kan vara så att skylande av en patients kropp, eller insatser 

för att försöka få patienten delaktig i vården, inte kommer högst på 

prioriteringslistan. I vissa fall är det så pass stressigt och kritiskt att det bara läggs 

fokus på skadan och inte mer. Vi har därför valt att lyfta patienternas upplevelse av 

omhändertagande på akutmottagning efter att ha erfarit ett fysiskt trauma. 
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2  Bakgrund 

 

2.1  Fysiskt trauma 
 

Fysiskt trauma definieras som att en person har blivit utsatt för ett högenergetiskt 

våld och i och med detta har, eller riskerar att få, livshotande skador (Wikström, 

2012). Traumatiska skador är således skador uppkomna av en yttre kraft relaterat till 

en olyckshändelse alternativt som en konsekvens av våld (Wikström, 2012). Fysiskt 

trauma kan klassificeras i tre olika kategorier (I) penetrerande trauma, (II) trubbigt 

trauma eller (III), en kombination av de två första (Carter & Cumming, 2014). 

Fysiskt trauma är orsaken till de flesta dödsfall bland yngre vuxna och i Sverige är 

fysiskt trauma den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år och varje år 

omkommer runt 3000 människor efter ett fysiskt trauma. Varje dag upptar patienter 

som har drabbats av ett fysiskt trauma 440 vårdplatser inom slutenvården (Jansson, 

2009; Bolander, 2009).  

 

I fortsättningen av arbetet så kommer vi att benämna fysiskt trauma som trauma.  

2.2 Organisation på akutmottagning vid trauma 
 

Vissa patienter som inkommer till akutmottagningen har via en remiss från 

vårdcentralen eller telefonrådgivning blivit uppmanade att ta sig dit, om det inte är 

på eget initiativ, via så kallad egenremiss. De patienter som blivit svårt skadade 

inkommer ofta med ambulans och möts upp av ett team som står i beredskap 

(Elmqvist & Frank, 2012). Hur patienterna tas emot på en akutmottagning beror i 

stor omfattning på vilka symtom de uppvisar men även på sjukdomspresentationen, 

hur patienten tagit sig till sjukhuset och vilket sjukhus som patienten sökt sig till 

(Muntlin & Kurland, 2009). 

  

Vid ett inkommande traumalarm får sjukhuset in en förfrågan om hur många 

patienter som de kan ta emot. Om det är en stor allvarlig händelse med många 

skadade så är faktorer som sjukhusets storlek och kapacitet avgörande för hur 
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många patienter som kan bli inlagda och behandlade på akutmottagningen 

(Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint, 2014). 

Enligt internationella erfarenheter så krävs det en genomtänkt struktur på 

fördelningen av traumapatienter vilket är en viktig del av det totala 

omhändertagandet av dessa patienter (Bolander, 2009). En sådan struktur innebär att 

det påbörjas en prioritering av patienter som redan är på plats på den aktuella 

akutmottagningen, där patienter som inte anses vara tillräckligt sjuka eller skadade 

kan behövas förflyttas till ett annat sjukhus om det finns i närheten. Allt detta görs 

för att göra utrymme åt de skadade som är på väg in. Beroende på hur allvarligt och 

stort traumat är så larmas det ett traumateam till akutmottagningen (Ekström et al., 

2014). I ett traumateam ingår många olika professioner. Teamet består oftast av 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med olika specialiteter och beroende på 

vad det är för skada en patient inkommer med så larmas de som anses vara mest 

lämpliga för just denna patients skada (Ekwall, 2014). 

  

2.3 Sjuksköterskan roll inom traumavården 
 

En vetenskaplig studie av Clements, Curtis, Horvat & Shaban (2014) visar att 

sjuksköterskan har en viktig roll genom att främja en effektiv kommunikation i ett 

fungerande traumateam. Sjuksköterskans ledarskapsroll kräver att hen kan ge en 

överblick av situationen i samspel med den medicinska teamledaren. Genom denna 

överblick så möjliggörs det att de olika professionerna kan arbeta i ett harmoniskt 

samspel och på ett mer effektivt sätt. Stämningen i traumateamet beror till stor del 

på vilken fysisk status som patienten inkommer med men även sjuksköterskans 

kompetens och kommunikation är en påverkande faktor för hur teamet arbetar 

tillsammans. De mänskliga faktorerna så som personlighet, erfarenhet och 

kommunikation påverkar teamet i sin helhet då dessa kan variera hos de enskilda 

rollerna och inverka på dynamiken i teamet. 

I akuta situationer finns risken att praktiska uppgifter utförs rutinmässigt och bara 

fokuserar på uppvisad sjukdom eller skada och detta leder till att vårdarna inte 

tänker på patienternas existentiella behov. Det förväntas av sjuksköterskor att, 
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utöver sina medicinska arbetsuppgifter, se till hela patienten där blickar, information 

och beröring är vitala delar för att patienten ska känna sig sedd och trygg. I det 

akuta skedet, där prioritering av liv går före allt annat, beskrivs det att 

sjuksköterskor ibland upplever det som att ett avstånd måste skapas gentemot 

patienten för att fokusera på skadorna då det helt enkelt inte finns tid över till att 

forma någon relation. För sjuksköterskorna kan det då uppstå ett etiskt dilemma på 

grund av att de vill ge patienterna den bekräftelsen som de behöver men samtidigt så 

finns det inte tid till detta (Almerud Österberg, 2014). 

  

2.4 Objektifiering och avhumanisering inom traumavården 
 

Att förbigå personen och lägga fokus på situationen exemplifierar Elmqvist och 

Frank (2012) med ett patientfall, där patienten inkommer med ambulans till 

akutmottagningen. Patienten känner sig förvirrad och omtöcknad och möts upp av 

olika människor i sjukhuskläder som presenterar sig vid namn men patienten hinner 

inte uppfatta vem som är läkare eller sjuksköterska. När patienten rullas in i 

akutrummet så börjar vårdpersonalen att kontrollera fri luftväg, andning och 

blödningar samt andra parametrar för att inte missa någon allvarlig skada. De 

palperar och känner på hela patientens kropp och patienten reagerar på smärtan på 

bröstkorgen och höger arm. Det pågår flera olika aktiviteter i rummet samtidigt och 

patienten skriker till flera gånger av smärta. Vårdarna tar av alla kläder för att 

ytterligare kunna se ifall de finns några fler synliga skador. Patienten inser att det är 

hen måste visa hela sin nakna kropp för att få den rätta vården och behandlingen. 

Även om rummet är fullt av vårdare som arbetar febrilt och ständigt tar nya 

kontroller så känner sig patienten ensam i rummet och även en känsla av 

övergivenhet med massor av olika tankar som cirkulerar i huvudet. När vårdarna 

gått igenom och undersökt hela patientens kropp så tar de ett beslut om behandling 

och med rädsla för att förlora tid så tas beslutet utan att föra en dialog med patienten 

vilket gör hen oförmögen att vara delaktig i sin behandling och i själva vårdandet. 

  

Inte minst inom akutsjukvården vill patienten känna sig trovärdig, sedd och 

betraktad som en unik människa. Uppfylls dessa aspekter så minskar risken för att 
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patienternas värdighet kränks (Edlund & Lindwall, 2017). Värdighet är ett begrepp 

som används i många olika vårdkontexter och innebär att man känner ett 

sammanhang och inte blir kränkt utifrån mänskliga rättigheter, lagar och sociala 

sammanhang. Utifrån tidigare forskning så har det har framkommit att dessa 

aspekter inte alltid fungerar optimalt inom traumavården (Edlund & Lindwall, 

2017). 

  

Wiman & Wikblad (2004) visar i sin studie på att när en patient kommer in till 

sjukhus så infinner sig hen i en beroendeställning till personalen, det vill säga att 

patienten blir beroende av sjukvårdspersonalen för att få hjälp. Detta ställer stora 

krav på personalen att tänka på patientens värdighet och att respektera patientens 

önskningar och vilja. Att inte bli sedd av personalen kan leda till ett dubbelt lidande, 

att man är skadad men också att man känner sig avhumaniserad (Bremer, 2012). En 

vetenskaplig studie av O’Brien & Fothergill-Bourbonnais (2004)  visar på 

betydelsen av att patienten ska känna sig i trygga händer och känna sig säker på 

själva akutmottagningen, det är något som sjuksköterskor också bör ta i beaktande 

när man vårdar patienter. 

När en patient tolkas utifrån mätvärden och inte utifrån dennes subjektiva mående så 

kan personen känna sig som ett objekt. Om man som vårdare bara utgår ifrån 

mätvärden och labbsvar så lämnar det rum för bristande omvårdnadsbehov i form av 

att patienten inte ses eller blir bemött som en enskild individ (Almerud Österberg, 

2014).  

3 Teoretisk referensram 

3.1 Livsvärld 
 

Livsvärldsteorin anser vi vara en lämplig teoretisk referensram då den handlar om 

att man som personal ska förstå patientens hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

utifrån hur den erfars av dem (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är också viktigt att 

förstå hur patienten påverkas av vården i ett livssammanhang för att kunna förstärka 

patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) 
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påtalar att personalen måste ha förmågan att se hur patienten upplever vården och 

hur det är för just den personen att vara sjuk eller skadad. I bästa möjliga mån ska 

personalen försöka göra patienten så delaktig som möjligt i de olika vård- och 

hälsoprocesserna. Dahlberg och Segesten (2010) menar slutligen att vårdandet 

måste bygga på hur sjukdomen eller skadan påverkar patientens upplevelse av sin 

hälsa samt hur det påverkar patientens liv. Det är alltså genom livsvärlden som en 

persons hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom yttrar sig. För att ytterligare 

belysa vikten av hur patienter upplever sitt omhändertagande så har vi också använt 

oss utav Bergboms (2015) teori om personcentrerad vård. Personcentrerad vård 

handlar om att personalen ska synliggöra hela personen och tänka på att patienten 

inte bara är ett objekt som man ska vårda för dennes skador eller sjukdom 

(Bergbom, 2015). Det handlar om att tillgodose patientens existentiella, sociala och 

psykiska behov lika mycket som man tillgodoser de fysiska behoven. Det innebär 

alltså att en sjuksköterska ska respektera patientens egen uppfattning om sin hälsa 

och att man utifrån detta ska arbeta på ett sätt som gör att patienten känner sig 

delaktig i sin vård.  

4 Problemformulering 

 

Att utsättas för ett trauma och sedan bli vårdad på en akutmottagning är, för alla, en 

påfrestande situation där det händer att patientens autonomi och värdighet i 

synnerhet kan förbises i vissa situationer. Då ingen från början vet hur allvarlig en 

skada är så sker omhändertagandet vid trauma på ett snabbt och strukturerat sätt. 

Patientens möte med sjuksköterskan blir ofta väldigt kort då vårdpersonalen mer är 

inriktade på att behandla skadan och i dessa fall kan patientens autonomi och 

värdighet förbises och patienten kan känna sig objektifierad och avhumaniserad. 

Generellt förväntas det av allmänheten ett säkert och professionellt 

omhändertagande i en akut traumasituation, där kunnig personal, drillade i 

prioriteringsförfarande och effektivisering utför adekvata åtgärder vad gäller 

undersökningar och behandlingar. Samtidigt under hela förloppet står en människa i 

fokus, patienten, och det är dennes upplevelser som är i fokus i detta arbete. Då 

tidigare forskning bland annat har visat på att patienten befinner sig i en 
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beroendeställning till personalen när den kommer in till akutmottagningen efter ett 

trauma så ställer det höga krav på personalen att tänka på att inte objektifiera 

patienten eller att kränka dennes värdighet, vilket inte alltid har fungerat optimalt. 

Därför anser vi att det behövs mer kunskap kring hur patienter upplever 

omhändertagandet och hur det påverkar dem. 

5 Syfte 

 

Studiens syfte var att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska trauman 

upplever omhändertagande på akutmottagning.   

 

6 Metod 

6.1 Design 

För att söka svar på studiens syfte genomfördes en litteraturstudie enligt Kristensson 

(2014) beskrivning: Först utformas ett syfte och därefter sökes det strukturerat efter 

litteratur inom det valda ämnet. Funnen litteratur ska därefter kvalitetsgranskas och 

slutligen sammanställs fynden i vad som blir studiens resultat. Kristensson (2014) 

menar att en induktiv ansats är att gå från delarna till helheten. Det vill säga att utgå 

från det fakta som funnits för att sedan formulera en teori. Detta är den ansats som 

har använts i detta arbete. 

6.2  Urvalskriterier 

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien valdes utifrån följande 

urvalskriterier: Artiklarna fick endast vara på engelska, publicerade mellan 2007–

2019, skulle vara peer-reviewed samt att deltagarna i artiklarna skulle vara 18 år 

eller äldre. Artiklarna skulle även utgå ifrån ett patientperspektiv. I studien har både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Artiklarna fick inte understiga grad III i 

kvalitetsgranskningsmallen. 
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6.3  Datainsamling 
 

Utifrån syftet genomfördes sökningar i databaserna CINAHL och PubMed då dessa 

har fokus på omvårdnad och medicin. Sökningarna genomfördes mellan 2019-11-07 

och 2019-11-11. (se Bilaga 1 och 2). Först formulerades olika fritextord: trauma, 

physi* trauma, patient experience*, perception*, attitude*, view*, trauma patient, 

emergency patient, emergency department, emergency room, trauma cent* och 

trauma unit. Utifrån valda fritextord formulerades följande ämnesord i CINAHL 

headings: trauma, patient attitudes, emergency patients, trauma centers och 

emergency service. Därefter genomfördes sökningarna i block: trauma or physi* 

trauma OR trauma, patient experience* or perception* or attitude* or view* OR 

patient attitudes, trauma patient or emergency patient OR emergency patient och 

emergency department or emergency room or trauma cent* or trauma unit OR 

trauma centers or emergency service. De fyra blocken söktes sedan med den 

booleska termen AND för att binda ihop sökningarna och få fram relevanta artiklar. 

Utifrån denna sökning i CINAHL så gav sökningen träff på 493 artiklar.  

 

I PubMed valdes fritextorden trauma, patient* perspective*, emergency department 

och trauma unit. Här användes mesh-termerna för att få fram ämnesord. Dessa kom 

att bli patient-centered care och emergency medical services. Sökningen i PubMed 

genererade 115 träffar. Databassökningarna kompletterades därefter med manuell 

sökning genom systematisk granskning av referenslistorna i de funna artiklarna. 

Denna sökning genomfördes 2019-11-22. Via den manuella sökningen hittades två 

stycken artiklar inom samma problemområde med samma inklusionskriterier som vi 

ansåg var relevanta för vår studie. Se Bilaga 3 och 4.  

 

6.4    Urval 
  

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut att ingå i vår studie gallrades först utifrån 

titel, abstrakt och urvalskriterier. De artiklar som exkluderades överensstämde inte 

med de bestämda urvalskriterierna eller med vårt syfte. Utifrån sökningarna 

granskades inledningsvis titlarna på de 115 artiklarna i PubMed och de 493 titlarna i 



 

9(26) 

 

CINAHL. Därefter valdes relevanta titlar ut och abstrakten på dessa lästes för att 

utifrån syftet selektera de som ansågs relevanta. Därefter lästes åtta artiklar i fulltext 

från PubMed och 12 från CINAHL. Totalt valdes de sedan ut åtta artiklar från dessa 

databaser som gick vidare till kvalitetsgranskning. De två artiklarna som hittades via 

manuella sökningar uppkom först från referenslistor från de redan funna artiklarna, 

därefter genomfördes två separata manuella sökningar i CINAHL med samma 

urvalskriterier. Efter kvalitetsgranskningen så föll två artiklar bort då de inte ansågs 

vara av tillräckligt hög kvalitet.  

 

Slutligen innefattade vårt urval åtta vetenskapliga artiklar som besvarade syftet och 

som uppfyllde våra urvalskriterier. 

 

6.5  Dataanalys och kvalitetsgranskning 

 
En integrerad innehållsanalys av funnet material gjordes, influerat av Kristenssons 

(2014) beskrivning av en integrerad analys. Inledningsvis genomförs då en 

genomläsning av artiklarna för att söka efter likheter och skillnader i resultatet som 

presenteras som identifierande fynd. Sedan översätts dessa och sammanfattas i 

koder som därefter bildar kategorier (Tabell 1) som sammanfattar resultatet från de 

utvalda artiklarna. Slutligen sammanställs resultatet från de olika kategorier som 

framkom i analysen. Kategorierna ligger till grund för presenterade rubriker i 

resultatdelen.   

Efter detta gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna utefter Carlsson och Eimans 

(2003) kvalitetsgranskningsmall. Carlsson och Eimans (2003) mall består av två 

tabeller, en för kvalitativ forskning och en för kvantitativ forskning, där de olika 

delarna av artiklarna betygssätts med poängen 0-3. Maxpoäng var 48 poäng och 

sedan gav 80% grad I vilket betyder hög kvalitet, 70% grad II som är medel kvalitet 

och 60% grad III som är låg kvalitet. Efter denna granskning valdes sex artiklar ut 

som var av grad I och två som var av grad II. Dessa artiklar ansågs svara bra mot 

studiens syfte och valdes att inkluderas i studiens resultatdel. Ytterligare två artiklar 

kvalitetsgranskades men föll bort av anledning att det förekom patienter som var 

under 18 år samt att en inte kom upp till grad III i kvalitetsgranskningen. 
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Tabell 1. Exempel på integrerad innehållsanalys. 

Artikel: Identifierande fynd: Kod: Kategori: 

Caring touch as 

bodily anchor for 

patients after 

sustaining a 

motor vehicle 

accident with 

minor or no 

physical injuries 

– a mixed 

methods study. 

...but when it became clear 

that they had not sustained 

any physical injuries, some of 

the patient experienced that 

they were no longer of 

interest to the staff. 

Efter den 

initiala vården 

kände 

patienterna att 

de inte var av 

intresse för 

personalen. 

Upplevelsen av 

första mötet 

Patient 

experiences of 

initial trauma 

care. 

…some patients felt excluded 

from what was going on since 

the trauma team members 

sometimes used words that 

the patient could not 

understand. 

Medicinska 

termer 

användes 

vilket 

patienterna 

inte förstod 

och kände sig 

exkluderade. 

Kommunikationens 

betydelse 

Patient 

experiences of 

initial trauma 

care. 

…however, others questioned 

whether the high number of 

trauma team members were 

necessary. 

Dock fanns det 

frågetecken 

om det var 

nödvändigt 

med så många 

människor i 

samma rum. 

Miljöns betydelse 

Patient 

Experiences of 

Trauma 

Resuscitation 

Several patients had a towel 

draped across their groin 

immediately, but many were 

not fully covered until 

sometime after the physical 

examination…//…”I’m 

laying there naked on 

somebody’s table. You know 

what I’m saying? 

Vulnerable”. 

Patienterna 

upplevde att de 

privata delarna 

inte blev täckta 

vilket gav en 

känsla av 

sårbarhet. 

Ickeverbalt 

omhändertagande 
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6.6       Forskningsetiska aspekter 

 

I en litteraturstudie menar Kristensson (2014) att forskningsetiska 

ställningstaganden måste finnas med eftersom att etiken i andras arbeten ska 

granskas. I de artiklar som använts i litteraturstudien så framförs det att de deltagare 

som har deltagit i forskningen har givit samtycke till sitt deltagande. I artiklarna har 

det även framkommit en diskussion kring etiska aspekter och samtliga har blivit 

granskade av en etisk kommitté. World Medical Association utvecklade år 1964 

Helsingforsdeklarationen som har inriktning på medicinsk forskning där människor 

är delaktiga. Kristensson (2014) beskriver Helsingforsdeklarationen som ett viktigt 

dokument som alla som ska bedriva medicinsk, vård och/eller-hälsoforskning bör ta 

del av. Helsingforsdeklarationen består av 35 punkter och har sitt fokus i att bevara 

integriteten av de som deltar i studien samt rätten till information och 

självbestämmande. Det förekom att det även var av stor vikt att forskningsprojektet 

ska följa den aktuella lagstiftningen och att den är tydligt framställd då den ska 

genomgå en formell etikprövning av en neutral kommitté. Vi har också i detta arbete 

ett ansvar att ha med artiklar av hög kvalité i resultatdelen. Sammanfattningsvis så 

kan litteraturstudien komma till användning då den inger en övergripande 

uppfattning och förståelse av hur patienter upplever omhändertagande på en 

akutmottagning efter att ha erfarit ett trauma. Vi har försökt att förbise vår 

förförståelse kring ämnet när vi samlade in våra data samt på det sättet som vi 

analyserade data på och har då eftersträvat ett etiskt förhållningssätt.  

7 Resultat 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska 

trauman upplever omhändertagande på akutmottagning. Resultatet presenteras i fyra 

olika kategorier; upplevelsen av första mötet, kommunikationens betydelse, 

akutmiljöns betydelse och ickeverbalt omhändertagande.  
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7.1      Upplevelsen av första mötet 

 

I det initiala skedet av vården så kände patienterna ofta en känsla av att de blev 

omhändertagna på ett snabbt och värdigt sätt. Det var mycket personal som väntade 

när de kom in till akutmottagningen och detta gav patienterna en känsla av säkerhet, 

professionalism och tillförlitlighet gentemot personalen (Airosa, Arman, Sundberg, 

Öhlén & Falkenberg, 2016; Granström, Strömmer, Falk & Schandl, 2019; Wiman, 

Wikblad & Idvall, 2007). Att sjukvårdspersonalen var alert och förberedd ansågs i 

en studie som något som gav en lättnande känsla och att det gjorde så att patienterna 

kände ett lugn och kunde “lämna över sin kropp” till personalen som de ansåg var 

proffs på de medicinska områdena (Skene, Pott & McKeown, 2017). 

 

I en av artiklarna så förväntade sig patienterna att bli bemötta och omhändertagna 

som enskilda individer och inte som ett medicinskt fall (Oluwadiya, Olatoke, Ariba, 

Omotosho & Olakulehin, 2010). Patienterna menade på att sjukvården måste ändra 

sin uppfattning gällande att personalen oftast bara lägger fokus på sjukdomen i det 

initiala skedet och inte lägger något fokus på individen (Oluwadiya et al., 2010). 

När den första bedömningen av patienternas tillstånd var över så kände patienterna 

att de inte längre var av intresse för personalen. Detta på grund av att patienterna 

hade blivit lämnade och kände sig ensamma och då saknade de sin familj och det 

uppkom då känslor av ångest, rädsla och att de kände sig övergivna (Airosa et al., 

2016; Ringdal, Plos & Bergbom, 2008). Känslor som övergivenhet och obetydlighet 

beskrevs också av patienterna på grund av att personalen hade lämnat dem (Wiman 

et al., 2007). Dessa känslor grundade sig i att personalen var svåråtkomlig och 

patienterna kände att de blev lämnade med obesvarade frågor (Wiman et al., 2007). 

Patienterna menade att det var som att bli placerade i ett hörn och att inte bli sedda 

eller informerade (Skene et al., 2017). 

 

7.2      Kommunikationens betydelse 

 

Wiman et al. (2007) visade på vikten av ett vårdat språk och avledande 
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kommunikation, vilken resulterade i att patienterna kände sig trygga och bekväma. 

Ett vårdat språk var också något som uppskattades i en artikel av Kaufman, 

Richmond, Wiebe, Jacoby & Holena (2017) då patienterna ansåg att de blev 

bemötta med ömhet. Blev man tilltalad med respekt och fick tillräckligt med 

information om sitt tillstånd så kände sig patienterna säkrare och lugnare (Skene et 

al., 2017). Både patienter och personal inledde konversationer och humor var en 

viktig del, detta var ett försök från personalen att få till ett holistiskt vårdande och 

det gav känslor av värdighet (Wiman et al., 2007). Även Skene et al. (2017) visade 

på att humor var en betydelsefull del av omhändertagandet och bidrog till en lättare 

stämning mellan personalen och patienterna. Ett antal patienter uttryckte att om man 

hade enskilda konversationer med läkare så resulterade det i att man som patient 

blev mindre nöjd med kvalitén på omhändertagandet (Oluwadiya et al., 2010). 

Kommunikationsproblem var något som var återkommande i artiklarna. Det kunde 

bero på brist på information gällande sitt tillstånd och hur lång tid som de skulle 

behöva vänta på vård, dessa brister uppkom framförallt efter undersökningarna i 

akutrummet då den initiala bedömningen var färdig (Göransson & von Rosen, 2010; 

Wiman et al., 2007; Skene et al., 2017). Även otydliga svar när patienterna frågade 

gällande hur deras skador skulle påverka deras framtid gav en känsla av panik och 

osäkerhet (Ringdal et al., 2008). Användandet av medicinska termer var något som 

gjorde att patienterna kände sig exkluderade och det berodde på att de ofta inte 

förstod vad som sades om deras tillstånd vilket gjorde att patienterna upplevde att en 

klar kommunikation saknades (Granström et al., 2019; Kaufman et al., 2017). 

Patienterna kunde ibland uppleva att personalen var oförskämda gentemot dem, då 

personalen ibland fick höja rösten på grund av allvaret i situationen då patienten var 

svårt skadad och behövde följa personalens instruktioner. Patienterna förstod dock i 

efterhand att personalen ibland var tvingade till detta för att kunna utföra en så 

noggrann undersökning som möjligt (Kaufman et al., 2017; Oluwadiya et al., 

2010).  

Det visade sig att genom att trösta och att prata positivt till patienterna så ingavs det 

en känsla av att personalen brydde sig om dem och det var också av stor vikt att 

personalen informerade de anhöriga gällande patienternas tillstånd (Ringdal et al., 
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2008). På det sättet som traumateamet brydde sig om patienternas välbefinnande 

ingav en känsla hos patienterna av att känna sig prioriterade, de upplevde också att 

de hade en god dialog med teamet och att de blev hörda (Granström et al., 2019). 

Det förekom också att patienterna var nöjda med informationen och såg den som 

adekvat och tydlig (Göransson et al., 2010). 

 

7.3      Akutmiljöns betydelse  

Att det var mycket personal som väntade på patienterna när de kom in till 

akutmottagningen gjorde att situationen kändes skrämmande för många och 

patienterna var frågande till om det verkligen var nödvändigt med så många 

människor i samma rum (Granström et al., 2019). Flertalet patienter kopplade 

mängden människor till att vara allvarligt skadade och blev då oroliga, men 

samtidigt skapade det en känsla av att det var en effektiv organisation som tog han 

om dem och att personalen var omtänksamma (Granström et al., 2019). Det ansågs 

även vara brist på avskildhet på akutmottagningen då det förekom en viss 

missnöjdsamhet bland patienter av den orsak att deras privata utrymme inte var 

tillräckligt avskilt då man kunde bli placerad i korridoren (Airosa et al., 2016; 

Oluwadiya et al., 2010). Ytterligare en orsak till denna missnöjdsamhet var att vissa 

patienter upplevde att deras oro över sitt tillstånd och deras situation inte togs på 

allvar, något som Granström et al., (2019) belyser. Där beskriver vissa patienter att 

de upplevde att deras skador inte blev tagna på allvar på grund av att personalen 

kunde stå och skratta och skämta med varandra medan de vårdade patienterna 

(Granström et al., 2019). Detta ledde till ett ökat lidande då det är en väldigt unik 

situation för patienterna att vara med om, men personalen upplevdes inte tycka det. 

Patienterna uppgav att det trodde att det berodde på att personalen är med om dessa 

situationer dagligen och därför kunde det ibland upplevas som att de var 

nonchalanta i situationen (Granström et al., 2019).  
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7.4      Ickeverbalt omhändertagande 
 

Beröring var något som kunde ta bort negativa tankar hos patienter (Airosa et al., 

2016). Under traumat som patienterna varit med om så kände de att kroppen och 

själen hade separerats och beröringen gjorde så att patienterna upplevde en känsla 

av att kroppen hade blivit hel igen och detta minskade lidandet (Airosa et al., 2016).  

Att bibehålla sin integritet var något som de flesta patienter ansåg vara en viktig del 

i omhändertagandet (Kaufman et al., 2017; Göransson & von Rosen., 2010). Många 

av patienterna uppgav att de hade fått skydd över de privata delarna under 

undersökningarna medan vissa inte hade fått det. Det visade sig att många patienter 

hade känt sig nakna och blottade under de inledande undersökningarna och att detta 

gjorde så att de kände sig sårbara (Kaufman et al., 2017). 

Då patienterna hade varit med om svåra trauman så var de ofta immobiliserade och 

att vara bunden till sängen gav en känsla av att man hade tappat kontrollen över sin 

kropp och att man inte kunde påverka sin situation (Skene et al., 2017). Det 

framkom att majoriteten av patienterna ansåg att de blev behandlade med respekt 

och att integriteten respekterades av personalen vilket bidrog till att kvalitén på 

omhändertagande kunde bibehållas (Göransson & von Rosen, 2010). Att samma 

sjuksköterskor var med under hela vårdtiden gav också en positiv känsla hos 

patienter då det upplevdes som att en relation formades (Wiman et al., 2007). 

 

8 Diskussion 

 

8.1      Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska trauman 

upplever omhändertagande på akutmottagning. Det framkommer i resultatet att 

patienterna vill känna sig betydelsefulla och att de i det initiala skedet ofta gör det 

men sedan upplever att de blir lämnade ensamma. Det framkommer även att 
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kommunikationen var en avgörande faktor för att patienterna skulle känna sig 

tillfredsställda med omhändertagandet. Resultatet visade även på att det ickeverbala 

omhändertagande kunde öka risken för patienterna att känna sig objektifierade och 

avhumaniserade. Slutligen visade resultatet på att miljön på akutmottagningen hade 

stor betydelse för hur patienterna upplevde omhändertagandet.  

Ett dubbelt lidande kan uppstå i det initiala skedet av vården, detta till grund av att 

traumapatienter ofta är så pass skadade att personalen oftast fokuserar på sjukdomen 

och skadan istället för att tänka på patientens existentiella behov (Wiman & 

Wikblad, 2004; Bremer, 2012). I resultatet framkom det att vissa patienter upplevde 

att om de fick känna sig delaktiga i sin vård så kränktes inte integriteten och 

omhändertagandet ansågs vara av hög kvalité. Detta visade sig dock i samtliga 

artiklar vara något som inte fungerade helt optimalt. Att få vara delaktig i sin vård 

och att patientens integritet inte ska kränkas är något som tas upp av Dahlbergs och 

Segesten (2010) i deras livsvärldsteori, där de menar att personalen måste förstå 

patientens sida av situationen för att kunna inkludera dem i vården och genom detta 

kunna stärka varje enskild individs hälsoprocesser. Resultatet i vår studie visade på 

att det ofta inte fungerade och att det finns utrymme för förbättring inom detta 

område. 

Vidare visade resultatet att det förekom kommunikationsproblem där framförallt 

bristen av information var en påverkande faktor. När det gavs otydliga svar i 

dialogen mellan personalen och patienterna så fanns det patienter som kände 

panikkänslor då de upplevde att deras framtid var osäker. Almerud Österberg (2014) 

framhäver också att kommunikationen är det centrala i allt vårdande och att man 

som vårdare bör ta de möjligheter som uppstår till att lyssna på patientens berättelse. 

Denna basala komponent sågs i resultatet som en viktig del i helheten av 

omhändertagandet då patienterna kände sig trygga och sedda när personalen 

lyssnade på dem. Att personalen inte tog skadorna på allvar och kunde stå och 

skratta samtidigt som de vårdade patienterna var något som lyftes i resultatet och 

som bidrog till ett ökat lidande hos patienterna. I dessa fall måste sjuksköterskan 

vara professionell och tänka på hur vården upplevs av patienten. Det är viktigt att 

tänka på att bemöta patienten på ett värdigt sätt och inte prata över huvudet på 
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patienten för att undvika ett onödigt lidande. Detta är något som Bergbom (2015) tar 

upp i sin teori om personcentrerad vård där det belyses att personalen kommer in i 

patientens värld. Då har personalen ett ansvar att få en kännedom om patientens 

livsvärld och hur vården erfars av denne.  

Att känna sig naken och blottad var också något som togs upp i resultatet där det 

visade sig att flertalet patienter hade upplevt att de varit blottade och känt sig nakna 

i samband med undersökningarna. Detta överensstämmer med Almerud Österberg 

(2014) som skriver om den subjektiva upplevelsen av hur en patient kan uppleva 

vården. Almerud Österberg (2014) menar att patienten ska överlämna sig till 

vårdarna som ett objekt men måste samtidigt våga ta plats som ett subjekt för att 

inte värdigheten och integriteten ska kränkas. Den faktiska tyngden av att känna sig 

betydelsefull bekräftas av resultatet där det bitvis ansågs som att patienterna blev 

tagna som ett fall och inte som enskilda individer. Resultatet indikerar att det finns 

utrymme till förbättringar som skulle kunna åstadkommas genom att fokusera mer 

på individen än sjukdomen. Detta styrks av tidigare forskning då betydelsen av att 

känna sig delaktig i sin vård och att vara en enskild individ tas upp som viktiga 

faktorer för att känna att värdigheten inte kränks (Lindwall & von Post, 2014). Även 

Bergboms (2015) teori gällande personcentrerad vård lyfter betydelsen av att inte 

ses som ett objekt och att få vara delaktig i sin vård för att kunna känna en trygghet i 

vården. Att respektera en patients egen upplevelse av sin hälsa och ohälsa är en 

grundsten för sjuksköterskor för att kunna uppfylla patienternas önskan om att 

sjuksköterskor ska förstå hur hälsan erfars av dem.  

Resultatet visade också på att patienterna ofta blev lämnade själva efter den initiala 

bedömningen vilket gav dem en känsla av ångest, rädsla och övergivenhet. 

Patienterna kände inte att de fick någon kontakt med personalen och hade svårt att 

förstå vad som skedde kring deras situation. Bergboms (2015) teori om 

personcentrerad vård strävar efter att sjuksköterskan ska ha ett ansvar för att kunna 

använda sin kunskap i patientens tjänst. Sjuksköterskan måste vara både personlig 

och nära för att kunna bistå den lidande och sårbara människan. Detta belyser också 

tidigare forskning där det beskrivs att det krävs att svårt sjuka och skadade patienter 

ska få den expertis, teknologi och farmakologi som finns inom den moderna 
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sjukvården. Men man behöver också ge utrymme åt att få patienterna att känna 

närhet, bekräftelse, beröring, stöd och tillit (Almerud, Alapack, Fridlund & 

Ekebergh, 2007). Beröring var något som togs upp i resultatet där det upplevdes att 

beröring kunde ta bort negativa tankar och att kroppen och själen genom beröring då 

kunde kopplas samman igen efter traumat som patienterna varit med om (Airosa et 

al., 2016). Denna åsikt om beröring delar även Almerud Österberg (2014) där det 

beskrivs vidare som att våga komma nära och att man som sjuksköterska kan visa 

för patienten att de har en existentiell betydelse genom att beröra och låta sig 

beröras. Dahlberg och Segesten (2010) livsvärldsteori styrker också att det 

kroppsliga och det själsliga är sammankopplat till varandra. Beröring kan därmed, 

som belysts i resultatet, minska både det själsliga och det kroppsliga lidandet. 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser slutligen vikten av att man inom 

livsvärldsteorin måste ha kunskap och förmågan att se hur vården erfars för varje 

enskild individ. Man bör också ha kunskap kring vad hälsa och välbefinnande är för 

patienten och hur det är för denne att vara sjuk eller skadad. Det är också viktigt att 

erbjuda patienterna delaktighet i de olika vårdprocesserna. Där anser vi utefter vårt 

resultat att traumavården ligger en bit efter då det ofta uppstod känslor från 

patienterna att de inte var helt nöjda med omhändertagandet och att det var en 

bristfällig kommunikation och information kring deras tillstånd. 

8.2      Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska trauman 

upplever omhändertagande på akutmottagning. Genom att genomföra en 

litteraturstudie så gav det oss möjlighet att besvara vårt syfte. Samtliga artiklar som 

användes i studiens resultatdel var av betydelse då dessa artiklar svarade mot 

studiens syfte. Vi ville inte avgränsa artiklarna till ett specifikt geografiskt område 

utan ville kunna se likheter och skillnader globalt. Åtta artiklar ansågs relevanta för 

denna studie och av dessa åtta är en gjord i Nigeria, fem i Sverige, en i USA och en 

i Storbritannien. Vi kunde se både skillnader och likheter mellan de olika länderna 

men vi kunde ändå konstatera att till stor del var upplevelsen för patienterna 

liknande oavsett geografiskt område. Vi valde att avgränsa vår kontext till 
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akutmottagningar, vilket kunde ge oss ett än mer avgränsat problemområde men 

samtidigt ha möjlighet till att bibehålla överförbarheten av patienternas upplevelser 

av omhändertagandet mellan de aktuella länderna. Dock så har vi bara forskning 

från fem olika länder och därför så kan vi inte garantera att det är globalt 

överförbart. 

Vi valde enbart ut artiklar som var skrivna på engelska vilket kan uppfattas som en 

nackdel då vi kan ha gått miste om relevanta artiklar som var skrivna på ett annat 

språk och som också belyser vårt syfte. Från början valde vi att inte exkludera 

någon specifik ålder i artikelsökningarna, men efter vidare funderingar så ansåg vi 

det vara mest passande och för oss mest intressant att endast ha med artiklar med 

deltagare över 18 år men även på grund av att vi ansåg att resultatet skulle bli för 

stort och inte genomförbart inom den givna tidsramen. Det kan ses som en svaghet 

då minderåriga är en stor populationsgrupp och en hel del barn råkar ut för fysiska 

trauman. När vi sökte efter artiklarna så ville vi få fram så aktuell forskning som 

möjligt, men efter att ha resonerat fram och tillbaka om från vilket år som artiklarna 

senast får vara utgivna ifrån så bestämde vi oss för 2007-01-01. Anledning till att vi 

valde 12 år bakåt i tiden och inte 10 år, var med anledning av att vi utifrån inledande 

sökningar märkte av att vi då gick miste om relevanta artiklar som vi bedömde vara 

av stort intresse för vår studie. 

Kristensson (2014) anser det vara en styrka att söka i flera databaser, vilket vi 

gjorde. Det kan ses som en svaghet att vi inte sökte i ytterligare databaser då vi hade 

kunnat få fram fler relevanta artiklar för vår studie. Våra sökningar gjordes i 

databaserna CINAHL och PubMed där ämnesorden och fritextorden skiljdes åt. Vi 

använde oss även av två separata manuella sökningar med andra ämnesord och 

fritextord. Dessa artiklar hittades först genom en systematisk genomläsning av våra 

tidigare funna artiklars referenslistor. Dessa artiklar genomgick sedan samma 

granskningsprocedur som tidigare beskrivits. Vi sökte sedan i CINAHL med ämnes- 

och fritextord från dessa artiklar för att få fram dem i databasen. Genom att koppla 

samman ämnesord och fritextord i en kombination så sorteras de artiklar ut som för 

vårt arbete är oviktiga, detta kan anses som en styrka (Kristensson, 2014). De 

manuella sökningarna bidrog till att vi kunde hitta fler artiklar med relevant innehåll 
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för vårt syfte och bidrog även till att vi kunde exkludera två andra artiklar som vi 

inte ansåg var av tillräckligt god kvalité för vår studie. 

Vi fick många sökträffar i den slutliga sökningen i databasen CINAHL, detta kan 

bero på att vi inte avgränsade vår sökning tillräckligt och kan ha fått fram artiklar 

som inte var relevanta. Till följd av det stora sökresultatet så lyckades vi fånga de 

artiklar vi ansåg vara passande för vårt syfte, därav ser vi själva inte att många 

sökträffar behöver vara en svaghet, då det gav oss en större förståelse och inblick i 

vad det var som vi sökte efter. 

När vi valde ut artiklarna så utgick vi från titlarna i urvalet vilket Kristensson (2014) 

betraktar som en svaghet. Att Kristensson (2014) ser detta som en svaghet beror på 

att vi kan ha gått miste om artiklar som var relevanta för vårt syfte. Om en titel 

bedömdes som talande så granskade vi abstraktet och därefter om vi upptäckte något 

av intresse så fördjupade vi oss mer i artikeln. Fördjupningen gick ut på att göra 

noggrannare bedömning av artikelns kvalitet. För att granska samtliga artiklar så 

använde vi oss av en granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 

Granskningsmallen är utformad för att poängsätta olika delar i en artikel från 0–3 

poäng. Att använda sig av denna mall när man granskar en artikel uppfattade vi som 

att på ett enkelt sätt få en uppfattning om vilken kvalitet en artikel hade. Vi 

upptäckte däremot vissa försvårande omständigheter med att använda sig av 

granskningsmallen då den var rätt så sträng och kunde exkludera artiklar som vi 

menade var av tillräckligt god kvalitet med användbara delar i resultatet. Till en 

början så valde vi att ha med en artikel som inte kom upp i grad III i resultatet, men 

efter noga övervägande så valde vi att ta bort denna då det kan anses som att 

kvalitén och tillförlitligheten med studien minskar om den hade inkluderats. En 

ytterligare artikel valdes att inkluderas i resultatet till en början, men efter att ha läst 

igenom den ordentligt så ansåg vi att det var svårt att urskilja vilka patienter som var 

under 18 år i artikelns resultatdel. I och med att vi valt att inte ha med personer 

under 18 år i vårt resultat så exkluderades även denna artikel. 

Vid analysen av insamlad data så läste vi noggrant igenom artiklarna och 

sammanfattade all relevant information för varje enskild artikel. Detta gjordes för att 

på ett smidigt sätt få ut information från artiklarna som ansågs vara relevant för vår 
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studie. När vi hade sammanfattat den data som kunde belysa vårt syfte så påbörjade 

vi att framställa en integrerad innehållsanalys sammanställd utifrån Kristensson 

(2014) beskrivning av hur en integrerad innehållsanalys ska struktureras. Utifrån 

analysen av artiklarna så diskuterade vi koder och kategorier till de olika artiklarna 

vilka kan öka studiens pålitlighet. Att vi på ett noggrant och systematiskt sätt 

översatte artiklarna från engelska till svenska ledde till mindre utrymme för 

misstolkning som kunde påverka vår analys. Slutligen mynnade fynden ut till koder 

som resulterade i fyra olika kategorier och ett exempel på hur detta genomfördes går 

att se i Tabell 1 (s.9). Studiens pålitlighet stärktes ytterligare genom att vi påvisade 

detta i en tabell och gav exempel på hur dataanalysen genomfördes. 

Samtliga artiklar i studien har granskats och blivit godkända av etiska kommittéer. 

De har även följt de etiska riktlinjerna vilket i överensstämmelse med Kristensson 

(2014) ses som en styrka. Vi har även eftersträvat ett etiskt förhållningssätt genom 

att förbise vår förförståelse gällande hur vi samlade in våra data samt på det sättet 

som dataanalysen genomfördes på. 

 

8.3      Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning  

 

Med utgångspunkt i resultatet av den här studien så anser vi att patientens 

upplevelse av omhändertagandet på en akutmottagning efter fysiska trauman inte är 

tillräckligt utforskat (Granström et al., 2019). Då skador från fysiska trauman står 

för 16% av den globala sjukdomsbördan så bör omhändertagandet beforskas mer 

med hänsyn till att resultatet i vår studie tyder på att omhändertagandet i många fall 

inte är optimalt. Vidare forskning om hur det går att förbättra omhändertagande 

inom traumavården anser vi är nödvändigt då vi dels uppmärksammat en brist på 

forskning om ämnet, men även sett att patienter visade en missnöjdsamhet med 

omhändertagandet. Vi ser utrymme till förbättring genom till exempel utbildningar 

på akutmottagningar runt om i världen. Vi kan se en specifik profession ansvara för 

att det förs en god dialog och att kommunikationen fungerar mellan personal och 

patient, samt att patienternas existentiella omvårdnadsbehov möjligen tydligare 

skulle kunna bekräftas vilket skulle öka tillfredställelsen i omhändertagandet. 
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Slutligen bedömer vi att omhändertagandet efter erfaret trauma är en viktig aspekt i 

vården där ett värdigt omhändertagande bidrar till mer nöjda patienter, med ett ökat 

förtroende för den globala akutsjukvården. 

9 Slutsats 

 

Syftet för studien var att undersöka hur patienter som utsatts för fysiska trauman 

upplever omhändertagande på akutmottagning. I det initiala skedet kände sig 

patienter betydelsefulla och väl omhändertagna men att de efter det initiala skedet 

kände att de blev lämnade ensamma utan möjlighet att ställa frågor och sittandes 

med en känsla av ovisshet inför sitt tillstånd. En av de avgörande faktorerna för ett 

gott omhändertagande var en god kommunikation. Det kan också uppstå ett ökat 

lidande om patienterna inte upplever att de tas på allvar medan beröring kunde 

minska lidandet. Slutligen visade resultatet att om man fick ett värdigt 

omhändertagande så minskade risken för att patienterna skulle känna sig 

objektifierade och avhumaniserade.  
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akutmottagningen,  

men de gavs ofta 

begränsad 

information om hur 

Grad I 
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emergency 

department. 

 

 

länge de skulle 

behöva vänta. 

Patienterna ansåg 

att sjuksköterskorna 

var kompetenta och 

de ansåg att de var 

nöjda med 

informationen som 

de fick. 
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Bilaga 6 
Kvalitetsgranskningsmall 

Kvalitativa artiklar: 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Traumapatienter Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc.) 

Saknas Mindre bra Bra   

Diskussion      
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problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

TOTAL POÄNG (max 48 p) P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 

 

Kvantitativa artiklar: 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 
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Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Traumapatienter Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/ ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller, etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel  God 

Diskussion      

problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg  Medel  God  
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Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

TOTAL POÄNG (max 47 

p) 

P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 

 

 


